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Salutació del President

És obligat començar aquest escrit honrant
la memòria de dues persones que romandran
a la història de la Rambla i de la plaça de Catalunya. La senyora Rosa Dòria, propietària del Cafè
de l’Òpera, i el senyor Andreu Valldeperas, propietari del Cafè Zurich, ens han deixat aquest 2018.
Tots dos han representat una mostra de com l’activitat econòmica pot anar lligada amb un compromís de cultura i de ciutat. En un temps on tothom
es queixa de la desaparició d’establiments emblemàtics, el Cafè de l’Òpera i el Zurich, així com
molts altres establiments de la Rambla i voltants,
segueixen oberts. Ens correspon a la ciutadania
anar-hi per conservar-ne l’essència.
De cara al futur, ens venen temps d’incertesa.
El calendari electoral i una molt millorable gestió
de la reforma de la Rambla fa que, a hores d’ara,
el projecte no estigui confirmat. No ens cansarem
de dir que a la Rambla el temps és urgència, com
hem demostrat amb la presentació d’un informe
de necessitats immediates per al manteniment del
dia a dia. Mentre mirem al futur, no podem descuidar el present: hem de seguir exigint els compliments normatius, en especial pel que fa a civisme
i seguretat; dos aspectes en els quals tenim molt
a millorar.
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Com sempre, a Amics de la Rambla seguim
amb l’activitat incansable. Al juny tornarà el Tast
a la Rambla i a l’octubre la Festa del Roser. I com
a espai que s’avança a tot allò que serà la nostra
ciutat, acabem de presentar un gaming perquè
la gent de Barcelona torni a ramblejar jugant des
d’un telèfon mòbil. En una altra línia, i conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, treballarem
per fer de la Rambla la primera destinació Biosphere de la ciutat; és a dir, una destinació turística
que tingui cura de la sostenibilitat en els models
de gestió i desenvolupament econòmic.
Per últim, la meva obligació d’agrair, de nou,
la feina de la junta directiva i, encara més, la del
nostre equip de gerència. Però pel damunt, agrair
a empreses, entitats i persones associades la
seva fidelitat, sense la qual no seria possible l’existència d’Amics de la Rambla.
Fermín Villar Chavarría
President d’Amics de la Rambla

Junta Directiva
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La Junta Directiva és l'òrgan encarregat de dirigir
i administrar a l’Associació i és responsabilitat
d’aquest òrgan treballar, sempre, a favor
de l’entitat. La Junta Directiva d’Amics de La
Rambla defineix i implementa les estratègies
d’actuació de l’associació amb concordança
a les directives de l’Assemblea General de Socis
i representa i actua en nom de l’entitat davant
d’institucions públiques i privades, particulars
i col·lectius. Treballa, a més, per establir
contactes i acords que contribueixin
a aconseguir els objectius d’Amics de La Rambla.

A més de la presidència, gerència, assessoria
i tresoreria, a la Junta Directiva de l’Associació
s’integren diverses vocalies lligades a àmbits
d'actuació bàsics de l'entitat, i diferents
comissions de treball que per encàrrec
de la mateixa Junta Directiva, desenvolupen
actuacions, intervencions i activitats
específiques de promoció i defensa
de La Rambla.

Junta Directiva
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L'elecció de la Junta Directiva és responsabilitat
dels socis d'Amics de La Rambla que cada
quatre anys, a l'Assemblea General, la trien,
mitjançant votació, entre les candidatures
voluntàries presentades. La reelecció dels
membres d'aquest òrgan és possible, si així
ho decideixen els socis. Els càrrecs no són
remunerats.
Des del 12 juliol de 2016, Fermín Villar ocupa
el càrrec de president de l’entitat per decisió
unànime de l’Assemblea General de Socis
d’Amics de La Rambla.

Junta Directiva
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“La Junta Directiva
és l'òrgan encarregat
de dirigir i administrar
a l’Associació
i és responsabilitat
d’aquest òrgan treballar,
sempre, a favor
de l'Associació.”

Junta Directiva
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PRESIDÈNCIA I VICEPRESIDÈNCIA President: Fermín
Villar / Vicepresidenta primera i Comunicació:
Roser Tiana / Vicepresidenta segona i Cultura:
Núria Llorach / Vicepresidenta tercera
i Restauració: Anna Matamala / SECRETARIA
Secretària: Rosa Bassedas / TRESORERIA
Tresorer: Enric Nogueras / Vicetresorer: Àlex
Balletbó CONSELL ASSESSOR Consell Assessor:
Enric Pantaleoni VOCALIES Vocal Representant
veïnal: Eva Rexach i Alicia Berlanga / Vocal:
Valentí Oviedo / Vocal: Jordi Orozco / Vocal:
Josep Maria Bilurbina / Vocal: Pau Bosch /
Vocal: Enric Pujadas / Vocal: Ángel Díaz /
Vocal: Ricard Domingo / Vocal: Clementina
Milà / Vocal: Carme Romero / Vocal: Salvador
Capdevila / Vocal: Juan Jiménez / Vocal: Xavi
Capmany / Vocal: Carmina Vall / Vocal: Claret
Serrahima / Vocal: Joan Mas ORGANITZACIÓ
ADMINISTRATIVA Gerent: Xavi Masip /
Coordinadora: Mercè Gonzàlez

Objectius
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Objectius

L'objectiu primordial de l'Associació d'Amics de
La Rambla des de la seva fundació l'any 1960,
és defensar i promoure els interessos socials,
comercials i culturals d'aquest passeig universal
de Barcelona.
Amb aquest propòsit i al llarg de la història de
l'Associació, les diferents Juntes Directives de
l'entitat han dissenyat eixos programàtics adaptats
a La Rambla de cada moment.
En els darrers anys la reconquesta barcelonina
del passeig i la recuperació del seu ús residencial
han esdevingut prioritat, fixant-se l'actual Junta
Directiva de Fermín Villar, entre els seus principals
objectius, convertir La Rambla en el cinquè barri de
Ciutat Vella i aconseguir l'aplicació del Pla especial
d'ordenació del passeig. Tot això per assegurar la
millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes;
per garantir la qualitat i la diversitat comercial
del passeig; per atreure de nou als barcelonins
a La Rambla i perquè aquesta recuperi el seu rol
d'espai de centralitat i d'activitat ciutadana. Per
aconseguir-ho, des d'Amics de La Rambla s'aposta
per modificacions de normatives, modificacions
administratives, urbanístiques i també d'usos.
Convertir La Rambla en el cinquè barri de Ciutat
Vella significarà més eines per gestionar el passeig, per millorar la vida dels seus veïns i veïnes;
per optimitzar i promocionar la seva oferta comercial; per promocionar i ampliar l'oferta cultural, ...
L'Eix programàtic de la Junta Directiva d'Amics
de La Rambla recull totes aquestes aspiracions
en dotze punts bàsics, que s'aborden i executen a
través d'accions concretes:
1. El desenvolupament, amb urgència, del Pla
Especial d'Ordenació de La Rambla. Aquesta normativa, aprovada el maig del 2016 i sense aplicació encara, suposa una millora de certs aspectes
que ha de garantir La Rambla del futur.
2. Per millorar la gestió de La Rambla, creiem
necessari la seva conversió en el cinquè barri de
Ciutat Vella.
3. Cal diversificar l'oferta comercial perquè
sigui igualment atractiva per a locals i visitants. La
creació d'un BID/APEU de gestió público-privada facilitaria la gestió, el desenvolupament i la promoció
econòmica.
4. Cal aconseguir l'equilibri entre una Rambla
habitable i una Rambla visitable. Una Rambla que
serveixi de punt de trobada entre barcelonins i vi-
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sitants. Per arribar a això cal que es produeixi una
Reconquesta Ciutadana de La Rambla.
5. Per tal de recuperar el pràcticament desaparegut teixit veïnal cal promocionar i defendre l'ús
residencial del passeig. En aquest aspecte cal
donar facilitats i serveis als veïns (ajudes a la rehabilitació, promoció d'habitatge públic, instal·lació
d'ascensors...).
6. La Rambla és el principal passeig de la nostra ciutat i ha de recuperar aquest rol com a espai
de centralitat barcelonina i d'activitat ciutadana.
L'ús intensiu per part de visitants i locals no pot
ser motiu per desviar activitats a altres llocs de la
ciutat.
7. La Rambla és l'eix de Ciutat Vella i ha de
convertir-se en l'altaveu per fer visibles, en col·
laboració amb l'ampli entramat associatiu de
Ciutat Vella, les energies creatives del barri.
8. La cultura és un dels elements distintius del
passeig. Cal promocionar el que ja tenim i facilitar
la presència de nous atractius en aquest camp.
9. Cal tenir una cura especial amb el Mercat de
la Boqueria que no ha de deixar de ser el mercat
de La Rambla, el Raval i el Gòtic i de referència per
als barcelonins.
10. En aquest procés de recuperació ciutadana
de La Rambla, l'Associació d'Amics de La Rambla
ha de tenir un paper capdavanter i un ampli suport
ciutadà.
11. Un altre aspecte important és millorar la
connectivitat de La Rambla, i per tant de Ciutat Vella, amb la resta de la ciutat. Per això cal reformar
la Plaça de Catalunya, per millorar la connectivitat
amb la ciutat, i el Passeig de Colom, per fer l'accés
al Port de Barcelona més fàcil i amable. També cal
millorar la connexió amb el Paral·lel.
12. Tots aquests canvis han d'anar lligats a una
promoció i defensa del patrimoni material i immaterial del passeig.

Homenatges i Distincions Rebudes
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Premi Alimara a la Promoció en Innovació Turística

Premi Talent a la Trajectòria en Comerç

Premi a la Iniciativa Comercial 2017

El projecte "Laramblabarcelona.com Benvinguts
a La Rambla Barcelona, el carrer més (des)conegut
de Barcelona" ha estat distingit aquest 2018 amb
el Premi Alimara a la Promoció en Innovació Turística. El projecte que va néixer el 2017, fruit de la
col·laboració entre Amics de La Rambla i el Palau
Moja, posa a l'abast de la ciutadania, mitjançant
la seva web, informacions sobre el que passa
a La Rambla i al seu entorn i facilita tota mena
de referències per organitzar la visita al passeig,
per descobrir els seus establiments comercials,
de restauració, per fer activitats, per conèixer personatges i secrets, ... i molt més.
El Jurat del Premi Alimara, un dels guardons
més importants en el sector del turisme nacional
i internacional, reconeix amb aquesta distinció,
la innovació en la promoció d'un espai clàssic de
la ciutat com és La Rambla; la capacitat del portal
per integrar tres plataformes digitals, dirigides a
tres públics diferents - familiar, millennial i estranger- en un mateix espai; i les possibilitats d'evolució i creixement que representa la plataforma.
L'acte de proclamació i lliurament dels XXXIV
Premis Alimara es va celebrar el 19 d'abril, en una
gran gala, en el Campus Internacional de Turisme,
Hoteleria i Gastronomia CETT-UB. A la Nit dels
Alimara van assistir al voltant de 350 convidats
de l'Administració, el món empresarial i el món
acadèmic, vinculades, totes, al turisme, l'hoteleria
i la gastronomia de casa nostra i de fora de les
nostres fronteres.
El president d'Amics de La Rambla, Fermín Villar
i el director de màrqueting de Laramblabarcelona.
com, Pol Gago, van ser els encarregats de recollir
el Premi Alimara a la Promoció en Innovació Turística per Laramblabarcelona.com, el qual van rebre
de mans d'Albert de Gregorio, sotsdirector
de Turisme de l'Ajuntament de Barcelona.

Tast a La Rambla, el festival gastronòmic de La
Rambla, organitzat per la nostra Associació amb la
col·laboració del grup gsr, ha rebut aquest 2018,
el Premi Talent a la Trajectòria en Comerç de la
Welcome Talent Society.
El reconeixement ha premiat la tasca de difusió
de la gastronomia local que fa Tast a La Rambla
a través d'una fira d'alta qualitat, gran èxit i format
innovador que permet a la vegada, la promoció
de la ciutat i reivindicar, també, els noms nous
i els consolidats de la cuina del país. El jurat de la
quarta edició d'aquests premis, també ha destacat
la capacitat del projecte per incorporar, com a part
essencial d'aquest, la sostenibilitat i la tecnologia.
Els Premis Talent estan impulsats per l'organització Welcome Talent Society que té com a objectiu descobrir, reunir i difondre el millor talent català
contemporani perquè aquest contribueixi a millorar
la imatge de marca de Barcelona i de Catalunya en
tots els àmbits possibles.
L'acte de lliurament d'aquests guardons es
va celebrar el 5 de juliol als Jardins del Recinte
Modernista de Sant Pau. Fermín Villar, president
d'Amics de La Rambla, va recollir el premi en nom
de l'Associació.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha
distingit aquest any a Amics de La Rambla amb
el Premi a la Iniciativa Comercial 2017, en reconeixement a la resposta espontània i solidària dels
comerciants de La Rambla arrel de l'atemptat del
17 d'agost de 2017.
Els Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial, que aquest 2018 han arribat a la 18a edició,
valoren les iniciatives relacionades amb el món
del comerç i dels serveis, a més de la trajectòria
d'establiments centenaris de tot el territori català,
esdevenint un dels guardons més destacats en
l'àmbit del comerç de casa nostra.
El president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat de la consellera d'Empresa i Coneixement,
Àngels Chacón i la directora general de Comerç,
Muntsa Vilalta, va presidir l'acte de lliurament
d'aquests guardons que es va celebrar el 9 d'octubre al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Fermín Villar, president d'Amics de La Rambla
va recollir el Premi en nom de tots els comerciants
del passeig.

Activitats Destacades 2018
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Activitats Destacades 2018

Tast a La Rambla
Tast a La Rambla, la fira gastronòmica de Barcelona ha celebrat aquest 2018 la seva cinquena
edició, la més multitudinària fins al moment, amb
630.000 visitants i més de 120.000 degustacions
servides. Segons les enquestes realitzades a les
taquilles de la mostra, el 80% del públic que va
visitar el festival eren barcelonins, el que suposa la
confirmació més clara que els ciutadans de Barcelona han fet ja seva aquesta gran trobada gastronòmica a La Rambla. Dins d'aquest objectiu general, les
veïnes i veïns, els comerços, les institucions i les
entitats de Ciutat Vella, han estat des de l’inici, un
objectiu particular.
La mostra, organitzada per Amics de La Rambla
i el grup gsr, amb el suport del Districte de Ciutat
Vella i Estrella Damm, s'ha consolidat com la cita
gastronòmica més important de la ciutat, en la que
participen els millors establiments de restauració
i pastisseries de Barcelona, 42 en aquesta edició,
amb l'objectiu comú de contribuir a una Rambla
cosmopolita que sigui el gran eix lúdic barceloní per
a tots els públics.
Durant els quatre dies del Tast a La Rambla, del
7 al 10 de juny, l'àrea de degustació va funcionar
a ple rendiment, igual que les més d'una trentena
d'activitats al voltant de diverses tècniques culinàries i el patrimoni gastronòmic català, convocades
per a l'ocasió al claustre de l'Arts Santa Mònica,
on van tornar els tasts, showcookings, xerrades
i demostracions.
La qualitat gastronòmica de Barcelona ha quedat
palesa, un cop més, al Tast a La Rambla, un esdeveniment, l'èxit del qual rau, no només en la democratització de l'alta gastronomia, sinó, sobretot, en
la seva gran capacitat per atreure els barcelonins a
La Rambla, tal com va recordar el president d'Amics
de La Rambla, Fermín Villar, tant a la inauguració
d'aquesta nova edició, com en la presentació prèvia
als mitjans de comunicació, el 30 de maig a l'Arts
Santa Mònica.

Activitats Destacades 2018
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Les novetats

Restaurants Participants

Una de les novetats més importants d'aquesta
edició ha estat l'Àsia Street Food, la zona dedicada
a la popular gastronomia dels carrers de les ciutats
i pobles asiàtics i que, aquest any, ha substituït a la
ciutat convidada. En aquest espai, es van concentrar els restaurants barcelonins de referència en
aquesta cuina, que amb els aromes i sabors dels
seus plats de terres llunyanes van aconseguir traslladar als visitants fins a Indonèsia, Índia, Xina o el
Japó, ... això sí, amb els peus ben a terra i trepitjant
Rambla.
Altres de les novetats d'aquesta edició han
estat: les visites amb degustació de cava o vi amb
D.O catalana al Mirador de Colón; la nova ubicació
de la pastisseria al tram central de la fira; i l'entrada en circulació del token, la moneda de canvi del
Tast a La Rambla.

Tapes i “platillos”
Tapes “signatura” de tall tradicional i contemporani d’establiments de Barcelona especialitzats en
la cuina en miniatura.

La Mostra – Participants
Durant aquesta cinquena edició, un dels grans
atractius per als visitants ha tornat a ser la possibilitat de provar el millor de la cuina i la pastisseria
de la ciutat, a preus populars. S'han servit 120.000
degustacions de les creacions dels 42 restaurants
i pastisseries participants, capitanejats per una vuitantena de xefs i mestres del dolç, molts d'ells amb
estrelles Michelin o títols nacionals i internacionals
en reconeixement a la seva feina i/o trajectòria.
El nucli central del festival ha estat, de nou, la
zona de degustació de la Rambla de Santa Mònica,
on s'han agrupat tots els participants en àrees
concretes, en funció del seu estil de cuina: d'autor,
tradicional, tapes i platillos i cuina asiàtica. Això ha
permès una fira ordenada i intuïtiva per al visitant
que aquest any ha trobat a l'espai central d’aquesta zona de degustació, la pastisseria, que convidava
així a acabar qualsevol dels tastos amb les postres
i propostes més dolces dels millors pastissers
i confiters de Barcelona.
A més, Tast a La Rambla 2018 ha comptat amb
una zona específica dedicada a Patrocinadors i Col·
laboradors on s'ha concentrat l'oferta de begudes,
caves, cerveses, vins, aigües, vermuts, refrescos,
combinats, cafès, ... i, també, una mostra de cuina
vegetariana i vegana.

Mano Rota - Bernat Bermudo
Bar Ri - Alejandro Loaiza
Joël's Oyster Bar - Romain Fornell
Casa Nova - Jesús Galan
Bellavista Del Jardín Del Norte - Rafael Morales
Quillo Bar - Jordi Asensio
El Filete Rujo – German Lerida
Pepa Tomate Parlament - Josep Carbonell
Cuina Tradicional
Establiments barcelonins que es caracteritzen
per elaborar plats inspirats en el receptari tradicional de Catalunya i d’Espanya.
L'olivé - Joan Clotet i Cesar Pastor
D'aprop Restaurant - Xavier Franco i Rubén Guilera
Semproniana - Ada Parellada
Bicnic- Víctor Ferrer
Casa Leopoldo - Oscar Manresa
Restaurant Amaya - Família Torralba
El Chigre 1769 - Fran Heras
Fonda Espanya - German Espinosa
Arume - Manu Núñez i Guille Benitez
Arroz Hofmann - Equip Hofmann
Cuina d’Autor
Cuina inspirada en la combinació d’ingredients
i l’ús de tècniques culinàries contemporànies.
A Restaurant - Alain Guiard
Restaurant Nectari - Jordi Esteve
Xerta Restaurant - Fran López
La Barra Carles Abellan - Carles Abellan
Pur De Nandu Jubany - Nandu Jubany
Sofia Be So - Carles Tejedor
Yakumanka - Cesar Bellido
Estimar - Rafa Zafra
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Àsia Street Food
Cuina asiàtica de carrer.
Bao Bar By Paco Pérez - Paco Pérez
Kao Dim Sum - Jose María Kao
Kak Koy - Hideki Matsuhisa
Grupo Nomo - Naoyuki Haginoya
Dos Palillos - Albert Raurich
Nelumbo - Ly Leap
Casa Xica - Marc Santamaria I Raquel Blasco
Tandoor - Ivan Surinder
Illa Pastisseria
Pastisseria i postres dolces.
Espaisucre ~ Essence - Jordi Butrón i Xano Saguer
Le Sucré Coeur Bcn - Maria Selyanina
La Donutería - Richard Bies
Escribà - Christian Escribà
Oriol Balaguer - Oriol Balaguer
Takashi Ochiai - Takashi Ochiai
Pastisseria Canal - Lluís Estrada Canal
Almond Breeze
Patrocinadors i Col·laboradors
Estrella Damm
Coca-Cola
Cinzano
Aperol Spritz
Juvé & Camps
Freixenet
Monologo
Cafès Marcilla
Royal Bliss

Activitats Destacades 2018
Les Degustacions
Tast a La Rambla ha fixat aquest any el seu nou
rècord de tapes servides, amb un total de 120.000
degustacions, 20.000 més que el 2017. La tapa
més venuda va ser el "Famós entrepà de xipirons"
de Casa Nova, seguida del “Caneló fred de salmó
marinat amb teriyaki, guacamole i emulsió d'espirulina” del restaurant Nectari. “L'hamburguesa
ibèrica” del restaurant El Filete Ruso va ser, per
la seva banda, la tercera tapa més sol·licitada. En
dolç, l'opció més venuda va ser la versió de la “Tarta Sacher” de la Pastisseria Canal, elaborada amb
la millor xocolata, un toc d’albercoc i un esponjós
pa de pessic.
Totes les degustacions que han ofert aquest
2018, els 42 establiments participants s'han venut
a un preu únic de 4 tokens, la moneda oficial del
festival que s'ha estrenat en aquesta edició amb
l'objectiu de facilitar i agilitzar el pagament de les
consumicions. Els tokens, equivalen a 1 euro i van
estar en circulació els 4 dies de mostra, durant
els quals, els visitants els podien adquirir a les 20
taquilles habilitades per a l'ocasió i a la secció de
Patrocinadors i Col·laboradors. Els socis d'Amics
de La Rambla tenien un 20% de descompte en la
compra d'aquestes fitxes.
Una mostra educativa i solidària
Tast a La Rambla ha estat, una edició més,
una mostra educativa i solidària, en la que s'han
organitzat sessions obertes al públic sobre diferents aspectes de la cuina i el producte i en la que
Amics de La Rambla no ha deixat passar l'ocasió
per enfortir el lligam amb el territori i col·laborar i
implicar a entitats del barri i la ciutat en l'èxit de la
iniciativa.
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Així, a més de 36 alumnes d'hostaleria del
CETT que han fet pràctiques al festival, 19 joves
del Casal d'Infants del Raval han participat en la
mostra d’aquest any, donant suport a les cuines
i barres dels establiments participants. Aquesta
col·laboració entre el Casal i Tast a La Rambla es
manté des de la primera edició i suposa per la
majoria dels alumnes de l'Escola d'Hostaleria del
Casal d’Infants del Raval, una primera oportunitat
per accedir al món laboral.
L'estreta relació entre Tast a La Rambla i aquesta entitat està plenament consolidada i una edició
més, el nostre festival gastronòmic ha estat triat
per CaixaBank per fer el lliurament oficial d'un xec
donatiu de 5.000 € al Casal dels Infants com a
contribució a la tasca i activitat d'aquesta entitat.
A més, el festival ha ofert de forma gratuïta,
classes, tallers i tastos a tot el públic i ha convidat, també, als veïns del barri a compartir Tast a
La Rambla com a punt de trobada i relació (no cal
consumir per gaudir de l'esdeveniment. Els espais
de degustació amb taules i cadires han estat oberts
a tothom).
El programa de tallers, tasts, classes de cuina,
... s'ha desenvolupat a l'Arts Santa Mònica per
on han passat reconeguts noms de la cuina i la
pastisseria de casa nostra, sumillers i experts en
producte que han dirigit totes aquestes sessions
amb un total de més de 4.000 participants.
Tast a La Rambla s'ha sumat, també, a la campanya "Remenja'mmm" contra el malbaratament
alimentari i ha estat escenari dels premis a les
millors iniciatives en aquest àmbit del sector de
l'hostaleria i la restauració de casa nostra. Els premis d'aquesta primera edició se'ls van endur, David
Isern, de l'Hotel Muntanya, a Prullans, i el restaurant El Mercader de l'Eixample de Barcelona.
Tast a La Rambla també ha tingut un record per
les víctimes de l'atemptat d'agost de 2017 i els
cuiners i personal dels restaurants participants han
lluït als seus uniformes l'etiqueta #NoTincPor.
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Tallers de Tast, demostracions, conferències
i exposicions a l'Arts Santa Mònica
En aquesta cinquena edició, Tast a La Rambla ha
tornat a ocupar les aules de l'Arts Santa Mònica,
on s'ha desenvolupat un complet programa de
showcooking, tastos, classes de cuina i ponències
sobre diferents productes, amb destacats cuiners i
pastissers i, també, reputats professionals de l'àmbit del vi, el cava, la cervesa i l'aigua, com a guies.
Totes aquestes sessions van estar obertes al
públic de forma gratuïta i tots els assistents van ser
convidats, a més, a gaudir de les exposicions en
curs de l'Arts Santa Mònica, que va facilitar la visita
a tots els interessats.
En total, aquesta edició ha comptat amb l'assistència de 4.000 persones als tallers de l'aula
gastronòmica.
Ada Parellada. SEMPRONIANA.
Els grans èxits del Semproniana (25è Aniversari).
Alain Guiard. A RESTAURANT.
Tapes, salses i divertiments.
Albert Raurich. DOS PALILLOS.
10è aniversari.
Carles Abellan.
LA BARRA. Pica-pica mariner.
Carles Tejedor. SOFIA BE SO.
El chateaubriand i altres grans clàssics.
Germán Espinosa. FONDA ESPAÑA.
Snacks, la millor manera de començar un menú
GRUP BALFEGÓ Kaitai (ronqueo) de la tonyina roja
Hideki Matsuhisa. KAK KOY. Tapes de fusió japonesa.
Jordi Butrón i Xano Saguer. ESPAI SUCRE-ESSENCE.
Les verdures en el nou menú d'Essence
– The Sweet Experience.
Jorge Muñoz. PAKTA. Receptari “nikkei” a casa
Juan Fernàndez. EL CHIGRE 1769. Tapeig “catarià”
(català-asturià).
Juanjo Rodríguez Thomas. CASA LEOPOLDO.
De la cua de bou al cap i pota.
Nandu Jubany. PUR. Homenatge al producte
Oriol Balaguer. Capritxos de rebosteria.
Rafa Morales. BELLAVISTA DEL JARDÍN DEL NORTE.
La farina i l’oli en forma de fregir.

29

Sílvia Perpiñá i Ricardo Alabart. GOUTHIER.
Cata vertical d’ostres Gouthier amb maridatge
de vins.
Xavi Marco. ESCRIBÀ.
Versions lúdiques del “cannoli”.
Antoni Cantos - Director d’Enologia JUVÉ & CAMPS.
100%: la singularitat dels nostres monovarietals.
Carlos Cervantes - Expert cerveser. ESTRELLA
DAMM . Els secrets de la cervesa.
Juan Muñoz – Sommelier S.PELLEGRINO i ACQUA
PANNA. Un plaer pels sentits.
Oscar Sadaba - . Brand Ambassador APEROL
SPRITZ. L’aperitiu perfecte.
Oscar Sadaba - Brand Ambassador CINZANO.
Cultura de vermut.
Sergio Estévez - Brand Ambassador ROYAL BLISS.
Taller de combinats.
Silvia Abril - Brand Ambassador ALMOND BREEZE.
Aperitius sense lactosa.
Toni Padilla - Brand Image Department FREIXENET.
L’art de trencar el gel amb Ice.
Toni Padilla Brand Image Department MONÓLOGO.
Tast a cegues amb Monólogo.
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Concurs de Tapes a La Rambla
Escenari by Estrella Damm

Impactes en premsa Tast a La Rambla 2018

Durant els quatre dies de festival, i durant
diferents moments de cada jornada, la música va
amenitzar el passeig culinari dels visitants per Tast
a La Rambla. L'Escenari by Estrella Damm, ubicat
al mig de la Rambla de Santa Mònica, va acollir les
actuacions de músics de carrer de Ciutat Vella
i de les escoles del barri, convidats, tots, per Amics
de La Rambla amb ànim de seguir estrenyent els
vincles amb el territori i enfortir la implicació dels
seus diferents agents en la promoció de La Rambla
com a espai de convivència i de centralitat cultural
i lúdica per als veïns de Barcelona.
Totes aquestes actuacions es van complementar amb diverses activitats -taller de cal·ligrafia
japonesa, balls típics del drac xinès o un concert de
tambors japonesos-, gentilesa del Restaurant Dos
Palillos, que va triar Tast a La Rambla per celebrar
el seu desè aniversari amb els barcelonins.

→ 37 articles de premsa generalista
→ 10 programes de TV van cobrir la notícia (programes i informatius TV3, BTV)
→ 163 articles digitals als principals mitjans nacionals, especialitzats i blogs
→ 10 informatius i programes de ràdio a escala
nacional

Principals xifres Tast a La Rambla 2018
630.000 persones ramblejant
Més de 120.000 consumicions
73.000 plats i 15.000 copes de vidre
55.000 cerveses i 9.500 refrescs
4.000 assistències als tallers de l'aula gastronòmica
150 metres lineals de mostra gastronòmica
40 plaques d'inducció
35 planxes
60 fregidores

Aquests impactes van generar una audiència
(EGM) acumulada de 88.942.960, amb una valoració econòmica de 752.950,6 € i un valor informatiu
de 2.706.861,24 €.
Impactes a xarxes socials Tast a La Rambla 2018
Web
79.877 visites totals.
57.460 durant el Tast a la Rambla (2.583 visites
anglès, 27.000 visites castellà,19.826
visites català).
2.177 descàrregues del programa de mà.
Facebook
4.433 m'agrada
Instagram
7.877 followers
Twitter
1.168 followers

Bon nivell, bona qualitat, varietat i gust, aquestes
són les principals característiques que aquest any
ha destacat el Jurat del Concurs de Tapes del Tast
a La Rambla sobre les 13 propostes presentades al
certamen i que en aquesta, la seva cinquena edició,
ha guanyat “l'Orada marinada i soasada, suc d'escabetx de fricandó i favetes” de l'Hotel Espanya.
A aquest concurs estaven convocats els bars
i restaurants de La Rambla i voltants que fins al 10
de juny van incorporar a la seva oferta, una tapa
especial de creació pròpia, elaborada per a l'ocasió,
a la venda a un preu comú de 4 €.
Com a gran novetat d'aquest any, durant l'acte
de lliurament de premis, el Jurat va anunciar la
creació d'una nova categoria per aquest concurs
que, des d'aquesta edició, premia, també, la tapa
més ramblera. En aquesta primera edició, la tapa
"Mar i Muntanya” de Casa Guinart es va endur el
premi per decisió unànime del Jurat que va destacar
la qualitat i l'encert de la preparació en la qual van
dir, "es recull la més alta expressió de l'esperit de
La Rambla".

Establiments participants
128 Rambla Restaurant (Hotel Serhs Rivoli)
Bar Lobo
Bar Pinotxo
Casa Guinart
El Bosc de les Fades
Fonda España
Gats
Luzia
Palau Moja (The Catalan Heritage House)
Restaurant Amaya
Restaurant Moka
Tablao Cordobés
Tapa & Àpat
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Festa del Roser 2018
Amics de La Rambla ha celebrat la 56 edició
de la Festa del Roser. Del 5 a l'11 d'octubre, el
passeig s'ha omplert de flors i activitats, amb un
programa festiu pensat per convidar a barcelonins
i visitants a gaudir de La Rambla i a viure intensament aquest eix central de la ciutat en tots els seus
vessants, cultural, històric, musical, com a punt de
trobada, com a espai d'oci, ... i, sobretot, també,
com espai de tradició, de flors i de floristes i de
convivència i quotidianitat ciutadana.
Amb intenció que tots els barcelonins gaudeixin
de la Festa del Roser, el programa ha contemplat
activitats per a totes les edats, des dels més petits
als més grans i ha tornat a tenir la flor, la cultura i
la tradició com a principals protagonistes.
Com és habitual, a més, i coincidint amb la Festa
del Roser s'han lliurat els guardons de Ramblistes
d'Honor, una distinció que es reserva a persones,
empreses i institucions que han contribuït amb la
seva activitat i esforç a millorar, divulgar o promoure
el prestigi de la Rambla i de Barcelona.
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La Rambla en Flor
D'ençà que Amics de La Rambla es va proposar recuperar les flors com a icona de La Rambla,
aquestes han guanyat presència a la Festa del Roser i ho han fet amb intenció que La Rambla recali
a l'imaginari dels ciutadans de Barcelona com un
passeig en flor.
I per fer-ho evident, un any més La Rambla ha lluït
florida del 5 a l’11 d’octubre, amb façanes i espais
emblemàtics engalanats amb atractives creacions
florals que s'han estès de dalt a baix del passeig,
des del Centre Comercial El Triangle al Port. En
aquest recorregut, les flors han estat protagonistes
en tota mena d'escenaris, compartint, a més, en
aquesta nova edició de “La Rambla en Flor”, la sostenibilitat i la flor de proximitat com a denominadors
comuns a les diferents presentacions.
Cal destacar la qualitat de totes les obres d'art
floral presentades i la seva especial espectacularitat, així com la col·laboració d'entitats, veïns,
comerços, empreses i institucions que han cedit
les seves instal·lacions i façanes per a l'exposició.
L'entusiasme de tots els grups d'artistes florals
que han participat i treballat durant mesos en
aquest projecte mereix, també, l’agraïment de la
nostra Associació.
En total, es van decorar 24 espais icònics del
passeig que van esdevenir focus d'atracció per a
barcelonins i visitants que van gaudir, durant els
dies de la festa, d'una Rambla convertida en un
gran parc natural i sostenible.
I és que en aquesta edició, la pràctica totalitat
dels muntatges han tingut en compte criteris de
sostenibilitat i de kilòmetre zero. Per això els autors
de les diferents intervencions han prioritzat les
compres dels seus materials a la província de Barcelona, alhora que s'ha promogut el reciclatge i la
reutilització de les plantes, flors i altres elements.
És així, per exemple, que a la mostra s'ha utilitzat
substrat fabricat amb arbres de Nadal reciclats i
s'han recuperat moltes de les plantes de les creacions artístiques que s'han destinat a altres intervencions i decoracions.
Com a novetat d'aquesta edició cal destacar, a
més, la intervenció floral, "Les flors, a La Rambla!",
realitzada a l'antiga parada de Flors Maria, tancada
des del 30 de desembre de 2017 i que va servir a
Amics de La Rambla per reivindicar la conservació
de les parades de flors i la tradició de comprar flors
al passeig.
"La Rambla en Flor" és un projecte que la nostra
entitat organitza amb la col·laboració de l'Escola
d'Art Floral i Paisatgisme i del Gremi de Floristes
de Catalunya amb qui hem signat un conveni de
col·laboració per a La Festa del Roser i, també, per
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a altres iniciatives dirigides a recuperar la flor com a
patrimoni del passeig.
Afegir, que l'exposició d'art floral de “La Rambla
en flor”, va poder ser visitada in situ i, també, a
través de la xarxa, on els visitants van etiquetar
les fotografies dels espais decorats amb el hastag
#laramblaenflor.
Edificis i espais decorats La Rambla en Flor 2018:
→ Taquilla de "Las Golondrinas"
Col·laboració de Las Golondrinas i el Port Vell.
Acció participativa oberta al públic orientada
a crear un tapís que simbòlicament contribuís a
allargar La Rambla de les Flors fins al mar. El públic
havia de comprar la seva flor a les floristes de La
Rambla i dipositar-la en una xarxa al costat de les
taquilles de Las Golondrinas. Els participants eren
obsequiats amb un viatge gratuït.
→ Mirador Colom
Turisme de Barcelona
Original creació de l'Escola de Disseny Floral
amb plantes ornamentals tropicals ideada per recordar la importància del descobriment del nou món en
l'enriquiment dels ornaments florals a Europa, on
van arribar espècies desconegudes fins al moment.
Finalitzada l’exposició "La Rambla en Flor",
Turisme de Barcelona, amb la col·laboració del Banc
de Recursos de Ciutat Vella, va regalar totes les
plantes utilitzades en aquesta decoració a entitats
del barri del Raval.
→ Garatge Atarazanas
Participació particular del garatge Atarazanas
que per segon any va disposar diverses creacions
florals a l'accés a l'aparcament.
→ Arts Santa Mònica
Conselleria de Cultura de la Generalitat
de Catalunya
"Ona de Muntanya". Intervenció de L'Art d'Horta
Floristes amb col·laboració del Gremi de Floristes
de Catalunya, en forma de gegantina onada floral a
la façana de l'edifici principal d'aquest emblemàtic
centre cultural de La Rambla.
→ Rambla Santa Mònica
Intervenció Parcs i Jardins
Innovadora actuació de Parcs i Jardins de Barcelona i la Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat de
l'Ajuntament de Barcelona que sota el títol "Cultivem La Rambla" van convertir part de la Rambla de
Santa Mònica en un hort, amb flors ornamentals,
productes agrícoles i plantes aromàtiques i medicinals.
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El substrat utilitzat en les diferents jardineres
provenia de la reutilització dels arbres de Nadal que
es van recollir el mes de gener. Totes les plantes
utilitzades es van recuperar amb la intenció de
replantar-les en diferents espais de la ciutat.

de “La Rambla en Flor”, per donar a conèixer a la
ciutadania aquest espai de gran singularitat i valor
històric al cor de Ciutat Vella. És un jardí catalogat
per l'Ajuntament de Barcelona, i tot i ser privat, és
d'accés públic.

→ Museu de Cera de Barcelona
Acolorida contribució del Museu de Cera de Barcelona que va decorar la seva taquilla de La Rambla
de Santa Mònica amb plantes i flors.

→ Les flors, a La Rambla!
Flors Maria. Rambla Sant Josep
Amics de La Rambla, Escola d'Art Floral, Gremi
de Floristes de Catalunya, Direcció de Comerç de
l'Ajuntament de Barcelona, Impulsem, Fundació
Tot Raval, Associació de Venedors del Mercat de la
Boqueria, Mercat de la Boqueria.
Acció reivindicativa a favor de la conservació i
manteniment dels quioscos de flors a La Rambla i
la promoció de la venda de flors al passeig com una
tradició que cal preservar i que en opinió d’Amics
de La Rambla cal abordar des de tres vessants
diferents: comercial, com a un reclam per la venda
de flors a La Rambla i afavorir, així, a la resta de
parades de flors de La Rambla; cultural, mitjançant
l’organització de cursos per fomentar la cultura i
l’art floral; i social, amb formació i contractació de
persones que assegurin la continuïtat de l’activitat
al passeig dins d’uns estàndards de qualitats adequats a la referència a la històrica tradició de venda
de flors a La Rambla.
És així que Mia Parramon, professor del Gremi de
Floristes de Barcelona, va formar a 12 persones en
risc d'exclusió social que van decorar la parada tancada de Flors Maria, com a pràctica de la formació.
Acabada la Festa del Roser, “Les flors, a La Rambla!” continua amb dos d'aquests alumnes encarregats de fer el manteniment de la parada.
Tant la intervenció durant la Festa del Roser com
les accions posteriors són una iniciativa d'Amics de
La Rambla amb la col·laboració del Gremi de Floristes de Barcelona, l'Escola d'Art Floral de Catalunya,
el Mercat de la Boqueria, Impulsem i la Direcció de
Comerç de l'Ajuntament de Barcelona.

→ Palau Marc
Conselleria de Cultura de la Generalitat
de Catalunya
Intervenció de L'Art d'Horta Floristes i el Gremi
de Floristes de Catalunya sota el títol, "Llum de país".
→ Hotel Arc La Rambla
Original presentació d'elements florals relacionats com a metàfora de la vida entesa com a un
seguit de moments encadenats. Aquesta creació
d'art floral va ser realitzada per la parada de flors
Benzal, propietat d'una de les famílies de floristes
amb més tradició a La Rambla.
→ Centro Galego de Barcelona
"Natura embolcallada de fantasia", obra realitzada per l'Escola de Disseny Floral amb la simetria i
el color com a protagonistes.
→ Passatge Bacardí
Apartaments Rambles Bacardí
Intervenció floral de Raquel Domínguez, Xavier
Lloveras i Pau Bosch amb la col·laboració dels
Apartaments Rambles Bacardí que, un any més, van
decorar el passatge.
→ Gran Teatre del Liceu
Alfonso Benavente i els alumnes de l'escola
floral Zone van realitzar, la seva obra floral en homenatge al Gran Teatre del Liceu. L'obra la van titular,
"Dramaturg. Classicisme teatral".
→ Intervenció de les catifaires del Raval
Pla de l'Os
Un any més, el grup de catifaires del Raval ha
participat en aquesta activitat central de la Festa
del Roser amb la reproducció floral del Mosaic que
Joan Miró va dissenyar per encàrrec de l'Associació
d'Amics de La Rambla.
→ Jardí de la Casa Ignacio de Puig
Hotel Petit Palace Boqueria Garden
Tot i no tenir una decoració floral creada expressament per a l'ocasió, Amics de La Rambla
ha inclòs aquests jardins en el catàleg d'espais

→ Palau de la Virreina
"Una flor, un desig". Acció floral popular per homenatjar La Rambla de les Flors i la seva patrona,
la Mare de Déu del Roser, en la que els ciutadans
són convidats a introduir una flor en la cargolera gegant dissenyada per Claret Serrahima i creada per
l'Escola d'Art Floral i Disseny de Jardins de Catalunya. Cada flor simbolitza un desig del seu dipositari.
Aquesta ha estat la sisena edició d'aquesta
acció floral que ha tornat a captar l'atenció tant
dels barcelonins i barcelonines i, també, la dels turistes que passejaven per la Rambla el dissabte, 6
d'octubre, al matí. En total es van repartir, gratuïtament, 4.000 roses ecològiques de diferents colors,
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aconseguint, un cop més, que l'ofrena esdevingués
un acte en majúscules, de participació ciutadana.
→ Palau Moja
Conselleria de Cultura de la Generalitat
de Catalunya
L'Art d'Horta Floristes – Gremi de Floristes
de Catalunya
"Mar Mediterrani". Gran intervenció floral del
Gremi de Floristes de Catalunya i L'Art d'Horta
Floristes a la façana d'aquest edifici, monument
històric-artístic d'Interès Nacional i des d'on s'ofereix al públic un innovador recorregut pel patrimoni
històric, cultura i gastronòmic de Catalunya, a més
d'informació turística complementària sobre el
nostre territori.
→ Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
"Terra, foc, aigua i aire". Innovadora representació amb estructures vegetals, plàstiques i orgàniques dels quatre elements de la natura, realitzat
per Alfonso Benavente amb la col·laboració dels
alumnes de l'Escola de Disseny floral Zone.
→ Restaurant Moka
"Mediterràniament". Una altra de les col·
laboracions de “La Rambla en Flor” amb les
escoles d'Art Floral de casa nostra. En aquest cas,
Alfonso Benavente fent tàndem amb els alumnes de
l'escola Zone van omplir la façana d'aquest restaurant amb representacions florals en homenatge a la
relació de la Rambla i la ciutat de Barcelona amb el
Mediterrani.
→ Jardí de l'Ateneu Barcelonès
El Jardí de l’Ateneu Barcelonès va ser un dels
espais que es va poder visitar gràcies a la jornada
de portes obertes que va fer l’entitat cultural.
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Concert de Jules al Teatrino
del Conservatori del Liceu
El concert de la Festa del Roser d'enguany va
arribar de la mà dels Jules, la banda de pop-rock
català que entrellaça el so indie, folk i la cançó
d'autor amb lletres amb missatges que, sempre,
incorporen poesia.
Aquest concert va aixecar moltes expectatives.
Va omplir la sala i es va haver de penjar el cartell
d'invitacions exhaurides.
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La Rambla de les Floristes, al Poliorama
Per segon any consecutiu, coincidint amb la
Festa del Roser, Amics de La Rambla i la companyia
“Teatre pels Descosits”, van programar una sessió
especial de "La Rambla de les Floristes", de Josep
Maria de Sagarra al Teatre Poliorama.
Les entrades eren gratuïtes. La representació de
l'obra es va programar pel 8 d'octubre.
Altres activitats

Visites i portes obertes
La Festa del Roser ha estat, també, una nova
oportunitat per conèixer el patrimoni arquitectònic
i cultural de La Rambla. En el marc del programa
d'activitats de la festa, Amics de La Rambla ha
coordinat amb els propietaris i gestors de diferents
espais del passeig, visites guiades a les seves
instal·lacions i, també, jornades de portes obertes,
afavorint, així, l'apropament dels barcelonins a
l'oferta cultural i lúdica del passeig i voltants.
Han col·laborat en aquesta iniciativa:
Arts Santa Mònica
Gran Teatre del Liceu
L’Aquàrium de Barcelona
La Virreina Centre de la Imatge
“Las Golondrinas”
Monument de Colom
Museu de Cera de Barcelona
Museu Marítim de Barcelona
Palau Güell
Palau Moja
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
Teatre Poliorama
A més de visites i portes obertes, Amics de La
Rambla també va incloure al programa de la Festa
del Roser, dues rutes gratuïtes per descobrir, per
una banda, La Rambla més singular i per l'altra, La
Rambla protagonista de llibres i escrits de totes
les èpoques. En l'organització d'aquestes activitats, Amics de La Rambla va comptar amb la col·
laboració de Barcelona Singular i de Maria Nunes,
autora del llibre “Rutes literàries de Barcelona”.
En tots dos casos, les rutes es van oferir de forma
gratuïta al públic que es va apuntar a seguir-les.

El programa de la Festa del Roser es va completar amb la ja tradicional “Mostra d'Entitats per
a la gent gran” (5 d'octubre) a la Rambla de Santa
Mònica, davant del monument a Colom. Aquí es va
distribuir informació detallada dels casals i altres
entitats dirigides a aquest col·lectiu i sobre la
seva activitat. Es van organitzar, també, tallers de
diferents tipus. Les entitats participants van tenir
l'oportunitat, a més, de pujar a l'escenari per donar
a conèixer les seves activitats i ja a la tarda, es va
fer el ball que va tornar a ser, l'acte més destacat
de la jornada.
L'endemà, i mentre la cargolera de vímet de
l'acció floral, "Una flor, un desig" s'omplia, els que
van voler van gaudir pocs metres més avall, de la
cita més dolça de la Festa del Roser, “la xocolatada
popular del Cafè de l'Òpera”, la primera sense la
seva propietària, la Rosa Dòria que va morir el 10
de setembre. Aquesta activitat va tornar a atreure
un gruix important de públic familiar, per al que, a
més, es va organitzar, el mateix dia, un taller de
contes, sota el títol, "La Maleta dels Sentits", a la
Biblioteca del Gòtic-Andreu Nin.
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Guardons Ramblista d’Honor
L’Associació d’Amics de La Rambla convoca des
de l’any 1961 els guardons de Ramblista d’Honor,
amb l’objectiu de distingir a les persones, entitats,
institucions o empreses que hagin contribuït amb la
seva activitat i esforç, a millorar, divulgar o promoure el prestigi de Barcelona.
Des de fa sis anys, aquest és un premi que atorga la ciutadania, a qui Amics de La Rambla cedeix
el poder de decisió dels guardonats. Per fer-ho es
crea anualment un jurat independent, format per
membres representatius de la societat civil barcelonina que valoren la idoneïtat dels guardonats.
Tots els socis d’Amics de La Rambla, així com
els membres del Consell Assessor de l’Associació i
els mateixos membres del jurat poden presentar els
seus candidats, afavorint d’aquesta forma la confecció d’un llistat de candidats el més obert i plural
possible, d’acord amb l’esperit d’aquests guardons
que volen ser el gran premi que lliura la ciutadania
barcelonina.

Els guardonats
Josep M. Espinàs
“En reconeixement a totes les seves aportacions
a la cultura, a la seva trajectòria literària i a les seves
cròniques que ens han ajudat a entendre 42 anys de
la història de la ciutat i del país”
Josep Maria Espinàs és un dels escriptors més
polifacètics de casa nostra, amb una àmplia producció literària de més d'una vuitantena de llibres
i una dilatada experiència en la redacció d'articles
periodístics, primer al diari Avui i, des de l'any,1999
a El Periódico de Catalunya.
Espinàs compta amb un públic ampli i fidel que
reconeix sobretot, en el seu vessant periodístic, la
seva capacitat per observar, desgranar i analitzar
episodis extraordinaris i també quotidians de la nostra història, aportant un punt de vista personal que
convida a la reflexió i a vegades, també, al debat.
Es defineix com un home de mirada curta, més
pendent del que té al costat que no dels grans
esdeveniments i és en aquest sentit, que en el
seu breu discurs durant l'acte de lliurament dels
guardons de Ramblista d'Honor d'aquest any, va assegurar que quan passeja per La Rambla, no només
veu el turisme de què tothom parla, sinó també la
gran capacitat d'associació que té La Rambla, la
qual permet en un espai tan determinat la convivència de nombroses activitats, totes o gairebé totes,
imprescindibles per donar forma al caràcter únic i
singular del nostre passeig.
Isabel Steva, Colita
“En reconeixement a la seva trajectòria professional
i al retrat que al llarg de la mateixa ha fet de la ciutat
i de la seva gent”
Isabel Steva, àlies "Colita" és una de les fotògrafes catalanes més reconegudes arreu i referent
de la fotografia catalana i espanyola de l'últim quart
del segle XX. És considerada una fotògrafa tot terreny i ningú dubta en assenyalar-la com una de les
artistes de la Gauche Divine barcelonina.
Ha realitzat més de 40 exposicions i publicat una
cinquantena de llibres amb les seves fotografies,
bona part de les quals amb la ciutat de Barcelona
i la seva gent com a protagonistes. La seva obra
està recollida al Museu Nacional d'Art de Catalunya,
el MNAC i ha rebut nombrosos reconeixements.
Durant les seves paraules d'agraïment després
de recollir el guardó de Ramblista d'Honor, Colita
va assegurar que deixava de ser "ramblera" per
convertir-se en "ramblista".

Teatre Poliorama
“En reconeixement a la seva contribució a la cultura
teatral de la ciutat i a la vida cultural de La Rambla”
El teatre Poliorama és part fonamental de la vida
cultural de La Rambla. Està ubicat a la planta baixa
de l'edifici modernista de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona des de l'any 1899 quan
es va inaugurar el Cinematógrafo Martí, una de les
primeres sales de cinema de la ciutat. Després
d'unes reformes, l'any 1906 va reobrir les portes ja
com a Cine Poliorama, encara que s'alternaven les
projeccions cinematogràfiques amb les representacions teatrals.
És en aquest teatre, on es va estrenar per primera vegada “La Rambla de les floristes” de Josep
Maria de Sagarra i on moltes de les obres dels
grans dramaturgs catalans van trobar un lloc per a
ser representades, sobretot de l'any 1937 al 1939
quan el Poliorama es va convertir en el Teatre català
de la Comèdia.
Després de la guerra civil, el teatre va passar per
diversos canvis, alternant la seva activitat de teatre
amb la del cinema o totes dues a la vegada.
Des de 1985 el Teatre Poliorama és gestionat
pel departament de Cultura de la Generalitat i per
l'empresa Tres per 3 S.A.. Des de llavors ha acollit
obres referents del nou teatre català com Dakota o
El Mètode Grönholm.

El jurat
El Jurat que ha escollit els Ramblistes d'Honor
aquest any ha estat format per: Ignasi Aragay, Lluís
Bassets, Alicia Berlanga, Sergi Dòria, Núria Llorach,
Xavier Marcé, Joan Oliveras, Enric Pantaleoni, Álex
Sàlmon, Vicent Sanchis, Ramón Suñé, Roser Tiana,
Neus Tomàs, Sergi Vicente i el president d'Amics de
La Rambla, Fermín Villar.
Acte de lliurament dels guardons Ramblista d'Honor
L'acte institucional de lliurament dels guardons
es va celebrar el 17 d'octubre al Saló de Cent de
l'Ajuntament de Barcelona. L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau i el president d'Amics de La Rambla,
Fermín Villar van presidir l'acte al qual van assistir
socis de l'entitat, veïns, amics i comerciants de La
Rambla, i nombrosos ciutadans, entre ells, el periodista Fèlix Riera qui es va encarregar del discurs
introductori, en el que va reivindicar La Rambla com
un espai únic a la ciutat on "accionar els sentits i
les emocions".
El president d'Amics de La Rambla, Fermín Villar
es va mostrar totalment d'acord amb la visió del
passeig de Riera, sense passar per alt, la urgència
de la reforma del passeig. És així que va aprofitar
l’ocasió per tornar a demanar que ni les pròximes
eleccions municipals del mes de maig de 2019, ni
cap altre motiu, ajorni les actuacions urgents que
necessita La Rambla per seguir bategant amb salut.
L'Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, atenta a
les paraules de Villar, va reconèixer la necessitat
de no abaixar la guàrdia en aquest sentit, ni perdre
de vista tota la feina que queda per fer perquè
"la Rambla, va dir, no deixi de ser el passeig per
excel·lència de la ciutat i de tots els barcelonins i
barcelonines".
Cal destacar, també, d'aquesta 56a edició dels
guardons de Ramblista d'Honor, el sentit record
que va dedicar Fermín Villar a dues grans ramblistes, Montserrat Caballé (Ramblista d'Honor l'any
1974) i Rosa Dòria (propietària del Cafè de l'Òpera,
Ramblista d'Honor l'any 1997), i una gran ravalera,
Maria Casas, totes tres desaparegudes el 2018.
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Wise Barcelona
Després de la presentació Wise Rambla durant
2017 i els seus primers passos, aquest 2018 des
d'Amics de La Rambla hem seguit col·laborant amb
el Palau Moja per al desenvolupament d'aquest projecte dirigit a posar en valor La Rambla i recuperar
la força i història d’aquest passeig que es pot descriure, clarament, com el carrer més (des)conegut
de Barcelona.
Wise Rambla és un projecte molt innovador
i atractiu que treballa de forma transversal la
sostenibilitat, la tecnologia i el màrqueting perquè
La Rambla continuï sent un espai de benvinguda,
especialment pel visitant local, i també pel turista,
fomentant per a això, un model de gestió sostenible
en el temps.
La idea és recuperar el valor de La Rambla a
través de la seva veritable personalitat i història,
generant coneixement sobre el passeig, compartint
informació sobre la vida a La Rambla i convocant
activitats singulars que atreguin el visitant i reforcin
a més, l'atractiu del carrer i, per tant, també, de
Barcelona.
Per aconseguir tot això, treballem des de tres
pilars:

Sostenibilitat
Dins del Pla de desenvolupament econòmic de
Ciutat Vella 2016-2021 ens plantegem aconseguir
per a La Rambla la certificació internacional de
sostenibilitat, Biosphere que identifica el compromís
amb la gestió de tots els aspectes de la sostenibilitat turística, és a dir, des del punt de vista social,
ambiental, patrimonial i econòmic. És per aquest
motiu que durant el 2018 hem iniciat els treballs
per a la implementació pilot dels paràmetres del
segell Biosphere a La Rambla que permetin, a més,
en un futur l'aplicació d'un segell de turisme sostenible al districte.
L'any 2017 el Palau Moja ja va ser reconegut
amb aquesta certificació que ara volem fer extensiva a tot el passeig. En cas d'aconseguir-ho, La
Rambla seria el primer carrer del món en tenir-la.
Tecnologia
El projecte Wise Barcelona contempla la integració de tecnologia Smart a La Rambla, a través de
la qual captarem informació sobre els visitants del
passeig: com es mouen, quant de temps estan a
La Rambla, si repeteixen visita, ... per tal de, amb
totes aquestes dades a la mà, crear pautes de gestió útils que ens ajudin en el nostre objectiu d’una
Rambla per a tots.
Màrqueting i activitats
A través del màrqueting volem generar coneixement sobre La Rambla, un passeig que si bé és
universal, sovint és, també, àmpliament desconegut
pels mateixos ciutadans de Barcelona. És amb
aquest objectiu que seguim nodrint d'informació
el portal laramblabarcelona.com lligat a aquest
projecte i on publiquem un gran nombre de notícies
relacionades amb el dia a dia de La Rambla, tot el
que succeeix aquí i, també, pistes de com gaudir
del passeig. Tota aquesta informació s'elabora amb
format experiencial, es tradueix a tres idiomes, català, castellà i anglès i es categoritza en aquest portal
per tipus de públics per aconseguir, així, el major i
millor impacte possible.
Dins del pla de màrqueting de Wise Rambla ens
plantegem, a més, el desenvolupament de noves
activitats singulars que cridin l'atenció sobre el
passeig i en les que ja hem estat treballant aquest
2018 per poder-les presentar tan aviat sigui possible.larambladebarcelona.com ha estat reconeguda
aquest any amb el Premi Alimara a la Promoció i
Innovació Turística.
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Nadal a La Rambla
Llums de Nadal
La Rambla ha tornat a lluir amb llum pròpia al
Nadal de 2018, en el que el passeig ha comptat,
de nou, amb una il·luminació innovadora, única i
personalitzada obra del dissenyador gràfic Claret
Serrahima.
La Rambla, i més concretament, una vuitantena
dels seus arbres, es van omplir del 22 de novembre
de 2018 al 6 de gener de 2019, de 462 ocells de
neó representatius de les espècies més populars
del passeig i de Barcelona. Amb motiu, a més, de
l'atemptat que va patir La Rambla el 17 d'agost de
2017 es van afegir dos coloms de la Pau – ubicats
als dos extrems del passeig – per donar la benvinguda als visitants.
El pressupost destinat a aquesta instal·lació ha
estat de 67.760 euros. La meitat d'aquest import
s’ha cobert amb les aportacions de part dels comerciants del passeig, mentre que l'altra meitat va
ser assumida per l'Ajuntament de Barcelona. Amics
de la Rambla, com és habitual es va responsabilitzar de gestionar tot el projecte.
Durant la campanya de Nadal 2018, a petició
de diverses entitats de comerç i restauració, entre
elles la nostra, s'ha avançat 30 minuts l'horari diari
d'encesa de la il·luminació nadalenca als carrers de
Barcelona que va lluir oberta, de diumenge a dijous,
de 18:00 a 23:00 hores, i els dies 24, 25 i 31 de
desembre i 5 de gener, de 18:00 a 02:00 hores.
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Establiments Col·laboradors Llums de Nadal 2018
A Amorino / Apartamentos Mur-Mar / Apart-Ramblas 108 / Asociación
de Vendedores de Prensa de La Rambla / Associació Venedors Mercat
Boqueria B Banc Sabadell / Bar Luzia / Bar Núria / Bar Pinotxo / Bar
Zúrich / Boadas Cocktails / Burger King C Cafè Cappuccino / Cafè de
l'Òpera / Cafè l'Espresso / CaixaBank -La Rambla,30 / CaixaBank -La
Rambla,91 / Carrefour Market Rambles / Casa Beethoven / Casa Guinart
/ Casas Sabaters / CEM Colom / Centro Galego de Barcelona / Cercle
del Liceu / Cerveseria Baviera / Citadines Rambles Barcelona / Club
Capitol / Col·lectiu de Floristes i Ocellaires / Conservatori del Liceu D
Daniela Eventi y Spettacoli S.L / Desigual / Dunkin’ Coffe E El Corte Inglés
/ Elisava / El Triangle / Esport Total Rambles / Esports Barcelona FCB
/ Establiments Viena / Estanc Elguezabal F Farmàcia Clapés / Farmàcia
La Rambla Barcelona / Farmàcia Nadal / Fira Nova d'Artesania G Garatge
Atarazanas / Gimeno / Gran Teatre del Liceu H H&M / Hostal Boqueria /
Hostal Flores / Hotel 1898 / Hotel Arc La Rambla / Hotel Bagués / Hotel
Continental / Hotel Cuatro Naciones / Hotel Exe Ramblas Boquería / Hotel
Flor Parks / Hotel Fornos / Hotel Le Méridien Barcelona / Hotel Lloret /
Hotel Mare Nostrum / Hotel Royal Rambles / Hotel Serhs Rivoli-Rambla
/ Hotel Toledano I I Love Barcelona / Interchange / Italo Comercial S.L L
Laguarda Joiers / La Cava Universal / Levi’s / Loteria Valdés M MàximumGelateria / McDonald's-Rambla / MGA / Museu de Cera de Barcelona
/ Museu Eròtic de Barcelona N NBA Cafè Barcelona / Nike / Nomar 0
ONCE / Onda Cero / Oriente Atiram Hotels Ramblas Barcelona / Oysho P
Palau Moja-The Catalan Heritage House / Pans & Company -La Rambla,82
/ Pans & Company-La Rambla,123 / Pastisseria Escribà / Pelleteria
Prieto R Ramblas Hotel / Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
/ 128 Rambla Restaurant / Restaurant Amaya / Restaurant Chino
Oriente / Restaurant Cosmos / Restaurant Ideal / Restaurant La Poma
/ Restaurant Marea Alta / Restaurant Moka / Restaurant Portal de la
Pau / Restaurant Taller de Tapas / Restaurant Tapa & Àpat / Restaurant
Ultramarinos Sta. Mònica S Saba Barcelona Bamsa / Salón Esport / Shiva
& Sons Barcelona / Signature-Souvenirs / Souvenirs Boutique Vanesa /
Souvenirs Cristy / Souvenirs Eli & Ana / Souvenirs Krishna / Souvenirs
Rama / Souvenirs Reial / Souvenirs Sport GM / Souvenirs 86 S.L. /
Supermercat Boqueria / Supermercat Open Door T Tablao Flamenco
Cordobés / Teatre Poliorama / Tours & Tickets U UGT V Vidal Pons-Fruits
Secs
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Concert de Nadal i xocolatada popular
El dia 14 de desembre, davant del Palau de
la Virreina, Amics de La Rambla va organitzar el
tradicional concert de Nadal i la xocolatada popular. El grup escollit pel concert d'aquest any va ser
The Basement, format per alumnes de l'Escola de
Músics i JPC, una escola del barri del Raval. El grup
va actuar durant pràcticament una hora, fent insuficients les cadires preparades, per la gran quantitat
de públic que es va aplegar i parar per escoltar als
The Basement, que van tocar temes propis, clàssics
i també cançons típiques de Nadal.
La xocolatada va ser, també, tot un èxit. Es va
esgotar tota la xocolata i també tots els melindros
que acompanyaven la degustació. Aquesta activitat
es va tornar a fer amb la col·laboració de diversos
establiments de La Rambla.
Concert i xocolatada sembla, doncs, han estat ja
incorporats al subconscient nadalenc dels barcelonins, aplegant cada any que passa més gent al
passeig per gaudir d'aquesta singular felicitació del
Nadal d'Amics de La Rambla a tota la ciutadania.
Loteria
L'Associació ha tornat a vendre participacions
del número 29.468 per a la Loteria de Nadal i
com cada any, també, s'ha destinat tot el benefici
d'aquesta venda al finançament de projectes i activitats de l'Associació.
Dinar de Nadal de la Comunitat de Sant Egidi
Amics de La Rambla ha col·laborat de la mà de
diversos socis, en el dinar solidari de Nadal de la
comunitat de Sant Egidi. A través de l'Associació
s'ha facilitat el contacte dels socis amb l'organització d'aquest acte solidari que cada any reuneix
centenars de persones sense recursos per celebrar,
junts, el Nadal.
El dinar de Sant Egidi se celebra a diferents
racons del món. Aquest 2018, a Barcelona s'han
beneficiat 1.300 persones a qui es va convidar a un
menú de Nadal amb escudella, pollastre rostit, canelons i torrons per postres. A més, els comensals
van rebre, també, obsequis personalitzats.
A Barcelona, el dinar de Sant Egidi de 2018 més
multitudinari es va celebrar a la basílica dels Sants
Màrtirs Just i Pastor. També es van fer a l'estació
del Nord i a la zona de la Sagrada Família.
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Altres Activitats
Barcelonins compreu les vostres flors a La Rambla

Portal amb oferta per a socis

Consell Assessor de La Rambla

Sant Jordi a La Rambla

Les flors a La Rambla han acompanyat a moltes
generacions de barcelonins i la seva venda al passeig és un signe d'identitat que la nostra Associació
no vol que es perdi. És amb aquest objectiu que
a més d'haver incorporat la flor com a element
principal d'activitats tan importants com la Festa
del Roser, aquest any, a més, hem endegat accions
concretes per promocionar les parades de flors de
La Rambla i animar als barcelonins a comprar flors
al passeig. Una d'aquestes accions ha estat la
campanya, "Barcelonins compreu les vostres flors a
La Rambla".
Amb la col·laboració de l'Escola de Disseny Floral
i Paisatgisme i del Mercat de la Boqueria, vam organitzar el dia 22 de març, un taller d'art floral de primavera, a càrrec del mestre d'art floral de l'Escola,
Alfons Benavente. Paral·lelament les floristes de La
Rambla, amb la col·laboració del Gremi de Floristes
de Catalunya, van repartir gratuïtament més de 500
plantes - "ranúnculus" de diferents colors- a totes
les persones que es van apropar aquell dia a La
Rambla.
Addicionalment, es va editar un díptic amb
informació sobre la tradició de la venda de flors a
La Rambla de Barcelona, el qual es va repartir entre
els vianants. El díptic, igual que la resta de suports
de la campanya ha utilitzat com a imatge principal,
la del cartell de Fulgenci Martínez Surroca, que
amb el mateix títol que el de la campanya actual
d'Amics de La Rambla, va guanyar el concurs que el
Patronato de La Rambla va convocar l'any 1933 per
donar visibilitat al seu pla per revitalitzar la vida i el
comerç tradicional de La Rambla, amb la flor com a
protagonista.
Aprofitant la vigència del missatge, Amics de La
Rambla va decidir reproduir el cartell de Martínez
Surroca que va lluir durant la Setmana del Comerç,
del 19 al 25 de març, a les 14 parades de flors
encara obertes durant el 2018 a La Rambla.

Aquest 2018 hem estrenat un nou portal web
amb informació detallada de totes les ofertes
comercials dirigides als socis de la nostra entitat.
El portal s'integra dins de la nostra web i permet
consultar en línia totes les ofertes vigents, en cada
moment.
L'usuari pot accedir al portal directament des
del lloc web d'Amics de La Rambla o bé a través
del codi QR que apareix als identificadors que s'han
repartit a les botigues i serveis que ofereixen avantatges exclusius per als nostres socis.
El portal està equipat amb tecnologia Mobile
First, totalment adaptada per a dispositius mòbils,
el que garanteix la correcta i ràpida visualització
de tota la informació a través de smartphones i
tauletes. A més, el nou portal, disposa d'una potent
eina d'enviament de newsletters que ens permet fer
arribar les ofertes de manera puntual o incloure-les
en el butlletí que de manera periòdica es fa arribar
als associats.
Tant la creació del portal com la seva posada
en funcionament ha estat finançada amb fons
europeus de desenvolupament regional a través
de la Cambra de Comerç de Barcelona i Barcelona
Oberta.

El Consell Assessor de la Rambla es va crear l'any 2012 amb voluntat d'integrar ciutadans
compromesos i decidits a aportar la seva experiència i coneixements per aconseguir la recuperació i
regeneració de La Rambla i defensar i promoure el
patrimoni material i immaterial del passeig.
El Consell Assessor té caràcter consultiu i a
més de col·laborar amb l'Associació per aconseguir
els nostres objectius, té atribuïda la capacitat de
presentar candidats als guardons de Ramblista
d'Honor.
Obert sempre a noves incorporacions, durant el
2018, aquest Consell Assessor presidit pels expresidents d'Amics de La Rambla, Enric Pantaleoni i
Joan Oliveras Bagués ha estat format per:

En el marc del pla d'Amics de La Rambla per promocionar La Rambla entre els barcelonins i difondre
el seu coneixement, la nostra entitat ha tornat a
participar per segon any consecutiu a la diada de
Sant Jordi amb una parada de llibres al passeig.
Ubicats al costat del Pla de l'Os i just davant
de l'Hotel Internacional, la nostra parada, va estar
dedicada a obres literàries relacionades amb tota
mena d'aspectes sobre La Rambla. És així que vam
fer una acurada selecció de llibres d'història, de
fotografia, arquitectura, llibres il·lustrats, infantils i
novel·les que parlen de La Rambla, de la seva gent,
dels seus locals, dels seus secrets, ... i que tothom
que va voler va poder consultar i comprar.
Cal destacar la presència entre aquests llibres,
de diversos títols obra de socis d'Amics de La Rambla com, "Heretaràs La Rambla" de l'Alfred Bosch;
"Personajes de La Rambla en el Imaginario popular"
escrit per Carmen Marcos i la veïna de La Rambla,
Alicia Berlanga, qui ens va acompanyar a la parada;
i els signats per Christian Escribà i Òscar Manresa
que van formar part de la categoria de llibres de
gastronomia que aquest any vam incorporar a la
parada, lligats a la promoció del Tast a La Rambla.
Durant tota la Diada de Sant Jordi, La Rambla va
acollir milers de ciutadans que van passejar amunt
i avall tornant a fer del passeig el cor de la festa.
La Plaça Catalunya també va ser protagonista, amb
un espectacular muntatge d'Òmnium Cultural amb
roses grogues al mig de la plaça i el Palau de la Virreina va recuperar l'històric esmorzar d'escriptors,
editors i llibreters.

Salvador Alemany
Vicenç Altaió
Josep Bohigas
President del Port de Barcelona (Sixte Cambra)
Juli Capella
Director de Turisme de Barcelona (Jordi William
Carnes)
Josep Carreras
Enric Crous
Antoni García
Gabriel Jené
Marian Muro
Joan Oliveras Bagués
Santi Pagés
Enric Pantaleoni
Elvira Vázquez
Oriol Villar
Lluís Permanyer (com a convidat a les reunions)
En representació de la Junta d'Amics de La Rambla assistiran a les reunions:
Fermín Villar
Roser Tiana
Xavi Masip
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No tinc por, dibuixo al carrer

Master Relational Design

UAB Summer School

Ruta Tatuaje

Coincidint amb el primer aniversari de l'atemptat
del 17-A a La Rambla, l'Associació Urban Sketchers
Barcelona va convocar el 18 d'agost una jornada
especial dedicada al passeig, a la que van convidar a tots els ciutadans a apropar-se al centre de
Barcelona i dibuixar La Rambla.
Els participants, més de mig centenar, van voltar
de 10 a 13 h amunt i avall del passeig, captant
diferents moments de la vida de La Rambla, la seva
arquitectura i la seva singularitat.
A l'homenatge també es van afegir dibuixants
d'altres ciutats que, sense desplaçar-se a Barcelona, van etiquetar els seus dibuixos a les xarxes
amb el hastag #NoTincPor.
L'Associació Urban Sketchers Barcelona va ser
la mateixa que just després de l'atemptat, va animar als seus associats a dibuixar La Rambla amb
la crida "No tinc por. Dibuixo al carrer" i a compartir
les seves obres a través de les xarxes socials com
a mostra de rebuig a l'atac. La participació va ser
espectacular i la iniciativa va recollir dibuixos de La
Rambla fets des de totes les parts del món.
Urban Sketchers Barcelona són dibuixants de
la nostra ciutat que a través d'aquesta entitat
promouen, dinamitzen i donen suport a esdeveniments que contribueixin a la divulgació i formació
en l'entorn del dibuix.

Per tercer any consecutiu, Amics de La Rambla
ha col·laborat en el Master Relational Design, organitzat per l’Accademia di Design e Arti visive-Abadir
d’Itàlia.
A l’edició 2018, celebrada durant el cap de
setmana del 9 i 10 de març a Barcelona, el nostre
president, Fermín Villar va ser l’encarregat de fer la
xerrada introductòria del Màster que ha inclòs en el
seu contingut, un workshop centrat en La Rambla.
Partint de l'estudi del passeig i tots els informes
que es van fer en el marc del Pla Cor amb motiu
de la redacció del Pla Especial d'Ordenació de La
Rambla, els estudiants van treballar en un projecte
centrat en la representació de la complexitat de La
Rambla, tenint en compte, per això, la relació entre
la programació i la creativitat com a parts inseparables en la producció artística.
Aquesta activitat va ser dirigida per l’arquitecte
barceloní, Marcel Bilurbina.

Durant aquest 2018, Amics de La Rambla ha
mantingut la seva relació amb el món acadèmic i
ha participat en diverses activitats proposades per
escoles i centres universitaris.
Així és que, el president d'Amics de La Rambla,
Fermín Villar va participar aquest estiu com a ponent del curs de la UAB Barcelona Summer School,
"Com les ciutats es recuperen d'un atac terrorista:
Barcelona com a experiència".
Organitzat pel Centre de Trauma, Crisis i Conflictes (UTCCB) de la Facultat de Psicologia de la UAB,
el curs tenia com a objectiu compartir reflexions a
través de l'experiència de les ciutats que han patit
algun tipus d'atemptat per així, extreure conclusions
que siguin aprofitables per altres ciutats davant
aquest tipus d'amenaces.
El curs, de caràcter interdisciplinari, va comptar
amb la participació de joves estudiants procedents
de diverses nacionalitats que van treballar en la
hipòtesi que les ciutats que s'han preparat per a
un eventual atac assoleixen una millor recuperació
si, desgraciadament, es veuen confrontats realment
amb un atemptat.
Fermín Villar va donar veu a l'experiència dels
veïns i comerciants de La Rambla i va explicar com
el passeig va afrontar els dies posteriors a l'atemptat terrorista i com la resposta ciutadana va afavorir
una ràpida recuperació.
La UTCCB de la Facultat de Psicologia de la UAB
és el primer centre d'abordatge integral de situacions de crisi, estrès i conflictes constituït al territori
espanyol.

L'aplicació mòbil Literapolisbcn que descobreix
els escenaris de llibres ambientats a Barcelona,
ha incorporat aquest any a la seva oferta, una ruta
temàtica dedicada a la novel·la "Tatuaje" de Manuel
Vázquez Montalbán.
La ruta convida al públic a recórrer diferents
escenaris d'aquesta obra d'intriga, la primera en
què Pepe Carvalho, el mític personatge de Vázquez
Montalbán, exerceix com a investigador privat.
Molts d’aquests espais són a La Rambla.
Per donar a conèixer la ruta, Barcelona Ciutat
de la Literatura va editar postals promocionals que
es van repartir als comerços de La Rambla. Les
postals van fer servir imatges de l'adaptació gràfica
de "Tatuaje", publicada el 2018 per Norma Editorial.
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Implicació amb el territori

Implicació amb la ciutat

Durant el 2018, Amics de La Rambla ha mantingut actius tots els contactes amb les administracions per traslladar-los les preocupacions i
aspiracions que té la nostra Associació i tots els
col·lectius que representa, sobre el present i futur
de La Rambla.
És per això que durant tot l'any hem recollit de
forma puntual totes les qüestions que ens han
fet arribar els veïns, comerciants i entitats; hem
treballat en elles i les hem traslladat als òrgans
pertinents, fent el seu seguiment posterior.
És en aquest marc, que hem estat convidats a
participar en el procés de reforma de La Rambla.
De fet, la nostra entitat va ser part molt activa en
el redactat del Pla Especial de La Rambla que es
va treballar durant més de dos anys i que es va
aprovar finalment el maig de 2016. Llavors s'hi va
incloure la condició de fer un concurs internacional
per al projecte definitiu que va guanyar l'equip de
Km-Zero que durant aquest 2018 ho ha presentat.
El contingut de la seva proposta, més ambiciós
que el redactat inicial, ha rebut el vistiplau de la
nostra entitat, ja que si s'acaba portant a terme,
serà una gran millora per a la Rambla, encara que
tal com va recollir Fermín Villar, president d'Amics
de La Rambla, en el seu article d'opinió sobre La
Rambla al diari El País, el 19 d'agost de 2018,
aquest projecte ha trigat molt a arribar i per tant,
requereix ara, la màxima rapidesa en la seva execució, a més del compliment de les normatives i lleis
existents per acabar ara i ja amb les situacions que
minven la dignitat de La Rambla.
És per això que amb motiu de la presentació del
projecte de l'equip Km-Zero, Amics de La Rambla
va presentar també al Districte de Ciutat Vella, un
llistat detallat de totes les mancances relacionades
amb l'espai físic del passeig i els problemes de
manteniment que pateixen molts dels elements
aquí presents i que no poden esperar a ser resoltes
en el marc de l'execució del projecte de Km-Zero.
Aquest llistat es va treballar de forma estreta
amb veïns, comerciants i entitats de La Rambla que
comparteixen la idea que la feina de La Rambla del
futur cal que comenci avui i amb la col·laboració de
tots. És així que el document ha inclòs aspectes
relacionats amb la neteja, seguretat, conservació
del paviment i altres elements, enllumenat, arbrat,
clavegueram, elements monumentals, parades de
flors, calçada, voreres, ...Addicionalment a tots
aquests punts, el document també fa èmfasi en
l'eliminació de tots els elements que el Pla Especial de La Rambla va deixar ja fora de normativa el
2016 i que encara estan al passeig.

La Rambla és única i singular però no s'entendria fora del territori que l'acull i, la seva vitalitat i
caràcter cosmopolita no serien possibles, tampoc,
sense la participació de les persones i entitats que
viuen i treballen al passeig i els seus voltants.
És per aquest motiu que Amics de La Rambla
treballa establint llaços de col·laboració amb tots
ells, generant sinergies en benefici del passeig i
afavorint el sentiment d'orgull barceloní vers La
Rambla, entre tota la ciutadania.
Tot plegat, es tradueix en una intensa activitat
d'implicació amb la ciutat i col·laboracions i treball
conjunt amb tots els agents que hi són presents
i comparteixen l'objectiu de la nostra Associació,
d'una Rambla de tots i per a tots els barcelonins.

ajustant-se a la normativa, l'activitat de les cannàbiques il·legals i tot el que es genera al seu voltant.
A més de Xavi Masip, a la taula moderada per
Constanza Sánchez (d'ICEERS, l'entitat organitzadora del Fòrum), també van participar, Maribel
Passarín (de l'Observatori de Salut Pública), David
Pere Martínez (de la Unitat de Polítiques de Drogues
de la UAB) i Amina Omar (d'Omar Nieto Boutique
Legal).
Segons dades difoses en aquest Fòrum, en
2018 existien censats a Ciutat Vella un total de
34 clubs cannàbics legals, el 20% del total de la
ciutat. Aquest nombre d'entitats representa la ràtio
més alta de Barcelona, un club per cada 2.981
habitants, davant la mitja de la ciutat d'un per cada
9.478 ciutadans. A la xifra de clubs legals de Ciutat
Vella cal sumar la de tots els il·legals.

Vicepresidència de Tot Raval

Global Summit

Des de principis de 2018, febrer, Amics de La
Rambla ha assumit la vicepresidència econòmica
de Tot Raval, entitat sense ànim de lucre i de caràcter transversal que treballa en xarxa per millorar la
cohesió social, la convivència i la qualitat de vida
dels veïns del Raval.
Amics de La Rambla membre de la Junta Directiva des de 2012, accepta amb entusiasme aquest
nou càrrec dins de l'organització, ja que representa
un reforç en el nostre compromís amb el barri.
El nostre representant continuarà sent el president d'Amics de La Rambla, Fermín Villar.
La Fundació Tot Raval desenvolupa un treball
comunitari, partint d'una visió integral del barri, que
incideix en els àmbits social, cultural, econòmic i
comercial.

Barcelona Global, l'associació privada i independent, formada per 191 empreses, centres de
recerca, escoles de negocis, universitats i institucions culturals i professionals de tots els àmbits que
volen fer de Barcelona una de les millors ciutats del
món per al talent i l'activitat econòmica va organitzar el 21 de març, el seu primer Summit en el que
la nostra entitat va ser convidada a participar com
a ponent.
Aquesta primera edició ha tingut la innovació
en el turisme urbà com a fil conductor de totes
les sessions, en les que analitzant els exemples
de ciutats com Nova York, Miami, Ciutat del Cap o
Amsterdam que han viscut situacions semblants a
la que ara hi ha a la nostra ciutat, es van proposar
solucions perquè Barcelona millori la seva relació
amb el turisme.
En aquest debat, La Rambla va ser referència en
algunes intervencions, amb especial protagonisme
a la d'Angel Díaz, president d'Advanced Leisure
Services i vocal de la Junta d'Amics de La Rambla
i qui va remarcar la importància de la col·laboració
público-privada per aconseguir un espai sostenible, "smart", atractiu i hospitalari per a visitants i
residents.
Al final de la trobada es va presentar un decàleg de mesures que es poden aplicar a Barcelona
com a eines innovadores per millorar l'experiència
de la gent que hi viu i la visita i que Amics de La
Rambla va subscriure com a part interessada. El
primer punt d'aquest decàleg recull una crida per
col·laborar amb la nostra entitat en la recollida de
propostes concretes que permetin el millor replantejament possible per a La Rambla.

Fòrum Cannàbic
Els 23 i 24 de novembre de 2018 es va celebrar
a la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma
de Barcelona, el segon Fòrum de Clubs i Associacions de cànnabis de Catalunya, en el que vam ser
convidats a participar per explicar la problemàtica
que pateixen els veïns i comerciants del passeig,
a conseqüència de l'activitat dels clubs cannàbics
il·legals i els reiterats incompliments normatius que
s’hi produeixen associats a aquesta actuació fora
de la legalitat, com la captació de clients a la via
pública.
El gerent d'Amics de La Rambla, Xavi Masip va
participar en la taula rodona "Comunitat, risc i CSC"
en la que va exposar les molèsties que provoquen
als veïns, a la imatge del barri i fins i tot als clubs
cannàbics que busquen normalitzar la seva situació
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Summit Barcelona Oberta
Com a membres fundadors de Barcelona Oberta,
entitat que agrupa els 16 principals eixos comercials i turístics de la ciutat de Barcelona, Amics de
La Rambla ha tornat a tenir presència al Summit
Barcelona, la trobada anual del comerç de Barcelona en la que es debat sobre temes d'interès per
aquest col·lectiu en relació directa amb la ciutat.
En aquesta quarta edició, i sota el títol genèric de "I love Barcelona", s'ha debatut sobre el
moment actual del comerç de Barcelona i els reptes
que se li plantegen en un futur.
En el transcurs del Summit es van presentar dos
vídeos sobre el comerç de la ciutat. En el primer,
titulat "I Love Barcelona", i en el que participen dos
establiments d'Amics de La Rambla, Casa Beethoven i la floristeria Benzal, es mostra la diversitat i la
importància del comerç per a Barcelona.
Al segon, “Amenaces Barcelona", apareix el
president d'Amics de La Rambla, Fermín Villar que
se suma a comerciants d'altres eixos de Barcelona
Oberta per denunciar diferents aspectes que han de
millorar a la ciutat. En concret, Villar fa referència
a la venda il·legal i la inacció de l'Ajuntament per
acabar amb aquesta greu problemàtica.
Totes aquestes denúncies i demandes van
quedar recollides a més, en aquest nou Summit
Barcelona Oberta, en el Manifest, "La Barcelona
que volem" i del que Amics de la Rambla és part
signant.
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Reunions Junta Directiva

Activitats Comerç

A banda de les reunions puntuals que tenen
a veure amb el desenvolupament dels nostres
objectius, la Junta Directiva d’Amics de La Rambla
convida regularment a persones de diferents àmbits
a incorporar-se a la reunió de Junta per compartir
la seva visió sobre La Rambla i rebre les nostres
preocupacions i projectes. Al llarg del 2018 la Junta
Directiva ha convidat a l’Alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, al candidat a l’alcaldia per ERC, Alfred
Bosch, a la candidata a l’alcaldia de Barcelona per
C’s, Carina Mejías, al president de la Fundació Tot
Raval, Mohamed Halhoul, al director de la Fundació
Tot Raval, Òscar Esteban, al Regidor de Comerç
de l’Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, al
gerent de l’Institut Municipal de Mercats, Màxim
López, a la directora de Comerç de l’Ajuntament de
Barcelona, Mercè Garcia, al candidat a l’alcaldia
pel PSC, Jaume Collboni, a la candidata a l’alcaldia
pel PDeCAT, Neus Munté, a la regidora de Ciutat
Vella, Gala Pin, a la consellera de Ciutat Vella per
ERC, Marina Gassol, a la presidenta del Districte de
Ciutat Vella, Mercè Homs, als consellers de Ciutat
Vella pel PDeCAT Marc Rodés i María José Chacón,
a la regidora del PSC, Montserrat Ballarín, al regidor
del PSC Daniel Mòdol, al vocal de la comissió de
cultura del grup municipal del PSC, Xavier Marcé i a
I l’assessor de comerç, consum, turisme i serveis
del PSC, Paco Povedano .

El comerç sempre ha esdevingut un important
element enriquidor de La Rambla, un actor clau en
la seva fesomia i una important eina de cohesió
social que cal preservar i incloure en el redisseny
del passeig.
La relació d'Amics de La Rambla amb bona part
del comerç i serveis del passeig és estreta i en tots
els casos s'intenten establir llaços de col·laboració
que afavoreixin la competitivitat comercial del
passeig.
És per això que una part important dels nostres
esforços en aquest àmbit van dirigits a prioritzar
un comerç de qualitat que ajudi a enaltir la singularitat de La Rambla i que ofereixi un bon servei
a tots els que viuen a La Rambla alhora que sigui
capaç d'atreure el visitant que volem per al nostre
passeig. Un comerç amb personalitat i caràcter que
cridi l'atenció de la ciutadania i que sumi a l'atractiu cultural, comercial i d'oci del passeig.
Per donar resposta a les necessitats de tot
aquest comerç, a més de tots els serveis oferts a
través de la nostra entitat, l'Associació forma part
de plataformes concretes dirigides a la promoció
del comerç de la ciutat i que aporten avantatges
i tracte preferents als nostres socis comerciants.
Tal és el cas dels acords subscrits amb empreses
i entitats com el Consorci de Normalització Lingüística, Barcelona+Sostenible, Dommia, Diari el Raval,
Unimat, Banc Sabadell o Catalana Occidente, tots
amb productes i serveis específics per a comerços
i dels que els nostres associats poden gaudir amb
avantatges diversos.
A més, Amics de La Rambla forma part de Barcelona Oberta, la unió d'eixos comercials turístics
de Barcelona, una entitat que treballa per aprofitar
l'oportunitat que brinda el turisme com a generador
de riquesa a la ciutat, sense deixar en cap moment,
el comerç de proximitat de banda.
Com a contribució a la promoció del comerç del
passeig, potenciar les vendes, incentivar l’ús dels
serveis i fomentar l’associacionisme, Amics de La
Rambla acorda amb empreses i serveis, descomptes i avantatges per a la resta de socis de l’entitat
en l'ús i compra de productes, fent promoció explicita i continuada dels mateixos. Aquest any, hem
complementat aquesta promoció amb un nou portal
web de promocions.
De la mateixa manera, durant el 2018, Amics de
La Rambla ha donat suport als comerços interessats a posar una parada de llibres a La Rambla
per Sant Jordi i hem editat Ramblamap, el mapa
comercial i turístic de La Rambla.
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A més, durant aquest any, Amics de La Rambla
ha seguit comptant amb la col·laboració regular de
molts comerços i serveis de La Rambla en l'organització, gestió i patrocini de moltes activitats, algunes
impossibles de portar endavant, sense la col·
laboració del comerç. Tal és el cas, per exemple, del
programa de la Festa del Roser, de les activitats de
Nadal a La Rambla o de la il·luminació del passeig
durant la campanya nadalenca.
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Atenció al soci
L'Associació d'Amics de La Rambla treballa a
favor de La Rambla d'acord amb els objectius de
l'entitat i assumeix la representació dels seus associats i del passeig, davant diferents institucions,
administracions i entitats, reportant als socis el
detall d'aquestes representacions.
Per aconseguir la màxima efectivitat en els
temes d'interès dels diferents col·lectius associats
a Amics de La Rambla, aquests són representats a
la Junta Directiva a través de vocalies específiques
que fan de portaveus dels seus requeriments i
opinions. Sempre que és necessari i per a optimitzar la gestió de qüestions concretes amb col·lectius
determinats, la Junta Directiva té la potestat de
crear comissions per agilitzar l'actuació o gestió
requerida per un grup determinat.
Amics de La Rambla ofereix als seus socis
assessorament i suport tècnic en relació a la seva
activitat o convivència al passeig - aquests serveis
s'ofereixen tant en temes d'interès comú com
també individual-, organitza i programa activitats
d'interès i facilita la participació dels associats en
esdeveniment i actes d'índole diversa.
Tanmateix, l'Associació ha seguit treballant
aquest any en la concreció de convenis de col·
laboració amb entitats, institucions, empreses i
serveis en benefici dels socis, que han tingut com
a fruit la gratuïtat d'algunes activitats, descomptes,
accés prioritari a materials promocionals i informacions d'interès, ... etc.
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Seguretat
Aniversari atemptats i seguiment
de les mesures de protecció
Amics de La Rambla va participar el 17 d'agost
a l'acte commemoratiu del primer aniversari dels
atemptats del 17-A. La participació de la nostra
entitat es va cenyir a l'acte multitudinari de la plaça
Catalunya, respectant la intimitat de familiars i víctimes durant l'ofrena floral al Pla de l'Os.
Durant aquesta commemoració, com tampoc
s'ha deixat de fer des del mateix dia de l'atemptat
es va tornar a reconèixer la resposta ferma i solidària dels comerciants del passeig arran dels fets.
Coincidint amb l'aniversari, els paradistes de
La Boqueria van promoure una enlairada de globus
blancs amb missatges d’afecte dels barcelonins,
mentre que l'Associació Urban Sketchers Barcelona
va organitzar una trobada de dibuixants per pintar
La Rambla.
Amics de La Rambla, a més de participar en
l'acte d'aniversari i difondre un missatge a favor de
la convivència i la pau a través dels molts mitjans
de comunicació que durant aquells dies i durant tot
l'any, han contactat amb la nostra entitat, va decidir
incloure, també, l'etiqueta #NoTincPor als davantals de tots els xefs i pastissers que van participar
aquest any al Tast a La Rambla, com a mostra de la
valentia dels barcelonins i el rebuig a actes com el
que van succeir a La Rambla l'agost de 2017.
Tanmateix, i durant el 2018 hem informat de
forma puntual a tots els nostres socis sobre les
mesures de proteccions que han fet públiques les
diferents administracions en moments i circumstàncies determinades. Hem participat, també, en
debats que han de servir per establir nous protocols que ajudin a evitar aquest tipus d'atacs en un
futur i hem donat visibilitat informativa a la creació
del Memorial virtual del 17-A, un gran catàleg virtual
creat per l'Ajuntament de Barcelona, en el que
s'han recollit imatges dels 7.800 objectes i 4.600
missatges de condol que els ciutadans i visitants
de Barcelona van deixar al Pla de l'Os, els dies
posteriors a l'atac.
Plataforma d’afectats
pel Top Manta i venda il·legal
Durant el 2018 hem continuat insistint sobre
la greu problemàtica de la venda il·legal a l'espai
públic de Barcelona i exigint, també, solucions efectives per acabar amb aquesta pràctica i la passivitat
de les administracions que la permeten. Tot plegat
ho hem fet denunciant-ho a títol individual i també,
com a membres de la Plataforma d'Afectats pel Top
Manta i la venda il·legal, de la que Fermín Villar, pre-

sident d'Amics de La Rambla, és l'actual president.
Malgrat la important activitat de la plataforma durant aquest 2018, els resultats no han estat els esperats, el que ens obliga a seguir treballant plegats
contra: l'enquistament en les actuacions contra la
venda il·legal; la manca d'atenció a diagnòstics imparcials sobre la situació; els greuges que pateixen
actualment el comerç i serveis de la ciutat davant
la venda ambulant il·legal i, també, la situació d'indefensió i restricció de llibertat de moviments de la
ciutadania en determinades vies i instal·lacions del
transport públic a causa de l'apropiació d'aquests
espais per a la pràctica del Top Manta.
Durant el 2018, els membres de l'equip tècnic
i altres membres de la plataforma s'ha reunit en
45 ocasions amb diferents agents, organitzacions,
administracions, etc. Destaquem les reunions amb
el Síndic de Greuges, la Ministra Sra. Reyes Maroto,
la Delegada del Govern, Sra. Teresa Cunillera, el
Tinent d'alcalde Sr. Pisarello, amb el regidor Sr.
Jaume Collboni i regidora, Sra. Montserrat Ballarín,
amb la Directora de Comerç, Artesania i Moda de la
Generalitat, Sra. Muntsa Vilalta, amb el Comissionat de Seguretat, Sr. Amadeu Recasens i representants dels Mossos d'Esquadra, Policia Portuària,
amb la cooperativa Diomcoop, diputats d'ERC, etc.
Malgrat la bona voluntat expressada pels nostres
interlocutors en totes aquestes reunions, no hi ha
hagut cap resposta satisfactòria i no es percep una
solució del problema.
A més, hem signat un pacte amb ERC, PDeCAT,
PP, C's i PSC per exigir l'execució de totes les
iniciatives polítiques sobre aquest tema aprovades
durant el mandat municipal i ens hem reunit amb
l'Alcaldessa Sra. Ada Colau, el Tinent d'alcalde Sr.
Gerardo Pisarello, i el regidor de Comerç, Sr. Agustí
Colom, per expressar-los els nostres neguits.
El 6 de juny, la Plataforma va presentar un requeriment a l'ajuntament, exigint actuacions immediates al carrer en resposta a les nostres peticions.
Aquesta mateixa petició es va traslladar el 4 de
desembre a l'acabada de crear Taula d'Intrusisme impulsada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i
Turisme, en la que la Plataforma d'Afectats pel Top
Manta i la venda il·legal va intervenir explicant la
situació a Barcelona.
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Comunicació
La Comunicació, juntament amb les activitats de
promoció i la relació amb agents socials i institucionals, ha tornat a ser per Amics de La Rambla una
de les eines més importants per promocionar el
passeig i, també, els objectius i tasca de la nostra
entitat, durant aquest any 2018.
És en aquest sentit, que hem traçat un pla de
comunicació amb doble direcció, una dirigida a
garantir una relació fluida amb els nostres associats, i l'altra a afavorir la presència de La Rambla
als mitjans de comunicació, buscant altaveus per
a les nostres peticions i posicionaments i, també,
l'atenció dels mitjans en termes positius sobre
el passeig. Així mateix, hem intensificat la nostra
presència a les xarxes socials i hem liderat i col·
laborat en iniciatives vàries dirigies a la promoció
de La Rambla.
Tot plegat, ho hem fet treballant de forma individual i també buscant sinergies amb altres agents
del territori, amb alguns dels quals lligant projectes
molt innovadors que han suposat un salt qualitatiu
important en la comunicació de La Rambla, dirigida
tant al públic local com al visitant.
Mitjans de comunicació
L'activitat i referència d'Amics de La Rambla ha
assegurat durant aquest any la presència continuada de la nostra entitat en els mitjans de comunicació que han requerit la nostra presència tant en
temes directament relacionats amb La Rambla com
en altres que de forma indirecta suposen un benefici o un greuja per al passeig o la ciutat.
És en aquest paper de l’Associació com a portaveu del passeig que el president de la nostra entitat
ha estat convidat a escriure columnes d'opinió
sobre la reconquesta ciutadana de La Rambla i
altres temes d'interès i preocupació per al passeig
com la seva reforma o la venda il·legal, a mitjans
escrits com La Vanguardia o El País. Tanmateix,
Villar i, també, altres membres de la Junta Directiva
d'Amics de La Rambla han participat en tertúlies
i programes de ràdio i televisió i han posat veu al
passeig, en entrevistes a mitjans locals, nacionals i
internacionals.
Totes les activitats principals de promoció de La
Rambla dissenyades per la nostra entitat han tingut
una bona acollida als mitjans de comunicació que
s'han fet ressò. La Festa del Roser, el lliurament
de guardons de Ramblista d'Honor, la il·luminació
nadalenca del passeig, Tast a La Rambla o la campanya "Barcelonins, compreu les vostres flors a La
Rambla" han estat objecte de notícies, reportatges
i entrevistes en mitjans tradicionals i digitals, amplificant d'aquesta manera el nostre missatge més

enllà dels nostres propis medis.
Tast a La Rambla ha estat un any més, una de
les activitats amb major ressò mediàtic, amb una
audiència estimada per l'Estudi General de Mitjans
(EGM) de 88.942.960 persones i un valor informatiu de 2.706.861 €.
Titulars com "La millor gastronomia tornarà a
trobar-se a La Rambla" (El Nacional), "Tast a La
Rambla propone recuperar el céntrico paseo para
los barceloneses" (El País), "L'alta cuina s'instal·
la a La Rambla" (diari Ara), "Un Sabroso Tast a La
Rambla con un toque solidario" (7 caníbales), "Para
relamerse en La Rambla" (El Periódico), "La gastronomía barcelonesa reconquista La Rambla" (La
Razón), "La Rambla ofereix la millor gastronomia als
barcelonins" (La Vanguardia) són grans anuncis que
reforcen el missatge que vol transmetre la nostra
Associació amb el Tast a La Rambla.
La Festa del Roser també ha aconseguit una
bona cobertura en els mitjans de comunicació, especialment en els locals i els especialitzats en oci i
cultura on han destacat la festa de La Rambla com
una oportunitat per conèixer i descobrir el passeig
d'una manera lúdica i festiva.
La presència d'Amics de La Rambla a l'acte
de record de les víctimes dels atemptats del 17-A
també va ser recollit pels mitjans de comunicació
realçant, un cop més, el caràcter solidari dels veïns
i comerciants del passeig que aquell fatídic dia
no van escatimar esforços per ajudar a totes les
víctimes i que des de llavors no han deixat de lluitar
cap dia per mantenir el caràcter obert, acollidor i
integrador que sempre ha caracteritzat al passeig.
Destacar també la curiositat dels mitjans vers
les dues campanyes endegades aquest any per
Amics de La Rambla per donar una nova empenta
als nostres esforços per promocionar les parades
de flors de La Rambla i animar als barcelonins a
comprar flors al passeig. "Barcelonins, compreu les
vostres flors a La Rambla" va veure la llum durant
la Setmana del Comerç, - del 19 al 25 març de
2018 – i va fer servir per a la seva comunicació la
imatge guanyadora del concurs de cartells publicitaris de 1933 del Patronato de La Rambla de las Flores, obra de Fulgenci Martínez Surroca. Els mitjans
de comunicació es van fer ressò d'aquest fet, així
com del repartiment massiu de flors per part de les
floristes de La Rambla, el 22 de març. Per la seva
banda, la reobertura de la parada de flors numero
7 de La Rambla de Sant Josep durant la Festa del
Roser, va ser també motiu de notícia en diversos
mitjans que van explicar l'objectiu d'Amics de La
Rambla amb aquesta acció de reivindicació a favor
de la protecció de l'activitat florista a La Rambla
com a signe d'identitat propi.

La RamblaBarcelona.com

Butlletins

Amics de La Rambla ha continuat durant aquest
any donant suport i aportant continguts a aquesta
innovadora web d'informació especialitzada en La
Rambla, inaugurada el 2017 a iniciativa de la nostra
entitat i el Palau Moja per promocionar el passeig
entre el públic local i visitant.
La web, disponible en tres idiomes, català, castellà i anglès permet filtrar els continguts segons
el perfil del visitant, de manera que aquest pugui
organitzar la seva visita al passeig d'acord als seus
interessos culturals, gastronòmics, d'oci o entreteniment.
LaRamblaBarcelona.com va rebre l'abril de
2018, el Premi Alimara a la Promoció en Innovació
Turística, destacant el jurat la usabilitat de la plataforma, a més del seu caràcter pràctic i atractiu del
seu disseny.
Aquest projecte és finançat amb fons europeus
de desenvolupament regional dins del Pla Integral
de Suport a la Competitivitat del Comerç Minorista.

Mantenim la publicació trimestral en paper del
Butlletí de l'Associació en el que s'informa als socis
i al públic en general, sobre els aspectes més destacats de l'activitat d'Amics de La Rambla i la seva
implicació en el territori.
Aquest any el butlletí s'ha renovat adoptant un
format més gran que ha permès millorar la seva llegibilitat. També ha canviat el seu sistema de plegat,
a un més pràctic, de 3 plecs en comptes de 4. Tot
aquest redisseny ha anat a càrrec de Margarida Borges de Desisto, responsable juntament amb Mayra
Monobe de l'actual imatge corporativa d'Amics de
La Rambla.
Pel que fa als continguts del butlletí han continuat tenint a La Rambla i l'activitat de la nostra entitat
com a protagonistes.
A l'edició de maig (número 39), per exemple,
vam donar a conèixer la campanya "Barcelonins:
Compreu les vostres flors a La Rambla!", així com
els continguts de la primera edició del "Barcelona
Global Summit, Ciutat, Turisme... i Rambla", i ens
vam fer ressò de la notícia de l'accés de la nostra
entitat a la vicepresidència de Tot Raval, entre altres
temes.
Al butlletí del mes de juliol (número 40), la
cinquena edició del Tast a La Rambla va ser protagonista amb un extens reportatge que va recollir
el gran èxit d'aquest any del festival gastronòmic,
mentre que la Festa del Roser ho va ser a l'edició
següent, al butlletí d'octubre (número 41), en el
que també vam deixar constància de la participació de la nostra entitat com a ponents de la UAB
Barcelona Summer School i de la trista notícia de la
desaparició de Rosa Dòria, propietària del Cafè de
l'Òpera i una gran ramblista.
El pla de reforma de La Rambla i el posicionament de la nostra entitat vers aquest document,
va ser, per la seva part, el tema destacat del darrer
butlletí de l'any, el del mes de desembre (número
42) en el que vam publicar una entrevista amb
Fermín Villar president d'Amics de La Rambla i un
resum del document presentat al districte de Ciutat
Vella amb totes les mancances i les actuacions
urgents necessàries que pateix el passeig, després
d'anys d'espera d'un pla de reforma i la desídia
dels responsables d'executar-lo, un cop aquest va
ser aprovat. La campanya de Nadal i altres notícies
com el premi a la Iniciativa Comercial de la Generalitat de Catalunya als comerciants de La Rambla
van ser altres temes recollits en aquest butlletí.
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Newsletters

El Cronista de La Rambla

L'Associació manté una estreta relació comunicativa amb els seus associats mitjançant l'enviament puntual de comunicats electrònics en el que
es faciliten tota mena d'informació sobre el dia a
dia de La Rambla: activitats, seguretat ciutadana,
arribada de creuers, afectacions diverses, avantatges exclusius per als socis, comunicats dels serveis
de seguretat, ..., etc. A més, també s'informa els
socis, de l'activitat de la Junta Directiva, les seves
reunions, les aparicions destacades als mitjans de
comunicació i les trobades amb agents de l'àmbit
municipal, autonòmic, policial, social, cultural, ...
Aquestes comunicacions es complementen amb
l'enviament d'una newsletter mensual que recull les
informacions més destacades del mes.

Amics de La Rambla ha col·laborat aquest any
en la promoció del nou portal dedicat al passeig,
elcronistadelarambla.com de Joan-Ignasi Ortuño.
Aquest espai neix de l'interès d'aquest periodista,
escriptor i activista cultural per aportar la seva mirada periodística a la promoció del patrimoni material
i immaterial de La Rambla.
Al blog, Ortuño parla del passeig, de la gent que
hi viu i treballa i de totes les coses que passen en
el seu intens dia a dia.

Web Associació
amicsdelarambla.cat s'ha posicionat com el millor aparador virtual de tota la nostra activitat a favor de la promoció i reconquesta barcelonina de La
Rambla. Durant tot el 2018, la web s'ha mantingut
permanentment actualitzada amb notícies, anuncis
d'activitats i publicació d'informacions d'interès tant
per als nostres socis com per al públic en general
i els mitjans de comunicació que busquen dades
per a les seves informacions sobre La Rambla i
Barcelona.
Com a novetat d'aquest any, la web ha incorporat una secció específica amb format de portal,
on es publiquen les ofertes comercials dirigides
als nostres associats. Els usuaris poden accedir
a aquesta informació des del portal o bé des dels
seus dispositius mòbils escanejant el codi QR dels
identificadors que s'han col·locat en els establiments emissors de les ofertes.
Ramblejant, el blog de La Rambla
Aquest blog impulsat per Amics de La Rambla
l'any 2010 s'ha convertit en l'agenda principal de
les activitats a La Rambla. Aquí publiquem de forma
detallada tota l'activitat cultural del passeig, independent de l'entitat, administració o ens privat que
la convoqui, de manera que amb un únic clic, els
barcelonins i visitants poden conèixer puntualment
tota l'oferta del passeig.
Totes les activitats apareixen al blog amb les
referències a la seva data de convocatòria, lloc de
celebració i un breu resum del seu contingut.
Al llarg de 2018, a ramblejant.com es van publicar un total de 207 entrades, i va assolir un total de
936.733 visites des de la seva creació.

Xarxes Socials
Continua creixent la presència d'Amics de La
Rambla a través de les xarxes socials que s'han
convertit en un magnífic mitjà per apropar-nos,
també, al públic barceloní més jove i visitants de la
mateixa edat.
Amics de La Rambla aquest any ha estat present
a Facebook (4.600 seguidors), Twitter (2.375 seguidors), i Instagram (700 seguidors).
Coincidint amb determinades campanyes i activitats s'ha promogut l'ús d'etiquetes concretes per
identificar-les a aquestes plataformes. És el cas de
#notincpor per a l'activitat "No tinc por, dibuixo al
carrer"; #tastalarambla per al concurs de fotografies de les tapes participants en aquesta gran fira
gastronòmica de Barcelona; o #laramblaenflor per a
l’exposició d’art floral a les façanes d’edificis de La
Rambla.
Ramblamap
Malauradament, la disminució d'ingressos publicitaris, han fet inviable la continuïtat del projecte
Ramblamap iniciat l'any 2013 amb intenció d'oferir
als comerços i serveis de La Rambla un mapa
comercial, pràctic i atractiu per promocionar el passeig i la seva oferta.
En els cinc anys de vida de Ramblamap s'han
publicat 13 exemplars i s'han repartit 1.300.000
mapes.
Durant el mes d'agost de 2018 es va fer el darrer repartiment de Ramblamap.
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Tast a La Rambla
Amb tota la força de l’Associació d’Amics i Veïns
de La Rambla i amb l’organització del grup gsr,
aquest any viurem una nova edició del Tast a La
Rambla, en la que el passeig tornarà a brillar en
tots els seus colors, explicats a partir de la memòria i de totes les noves formes de gaudi gastronòmic.
Ho farem amb els xefs més representatius i
reconeguts de la tradició, la creativitat i la diversitat
de sabors del món i també amb la participació i
col·laboració d’entitats, empreses i institucions que
aposten per La Rambla com un bulevard cosmopolita, de tots els barcelonins, convertit, durant uns
dies en l’eix gastronòmic de Barcelona i en el reflex
de totes les cuines de la ciutat.
L’edició 2019 se celebrarà els dies 6, 7, 8, 9 i
10 de juny i amb intenció de potenciar els objectius
ciutadans que hi ha darrere del Tast a La Rambla,
en aquesta edició 2019 es treballarà per aconseguir un augment notable de la integració de la
restauració del barri a la programació general.
La mostra tornarà a dividir-se en illes gastronòmiques per especialitats, cuina tradicional, cuina
d’autor, tapes i pastisseria. El 2019, però, les
propostes veganes i vegetarianes sortiran de la
zona de patrocinadors per integrar-se a aquestes a
les àrees d’especialitats, d’acord a l’èxit creixent
de seguidors d’aquest tipus d’alimentació i el seu
major protagonisme a les diferents cuines dels
restaurants de la nostra ciutat.
Així mateix, aquesta nova edició del Tast a La
Rambla aposta per la inclusió de nous formats
alimentaris al festival i per fer pedagogia de la cuina
saludable, amb la creació d’un espai familiar amb
activitats relacionades per als més petits.
A més, i per potenciar el protagonisme de la cuina de la ciutat convidada, es crearà una illa específica amb personalitat pròpia on s’instal·laran alguns

restaurants vinguts d’aquell territori i d’altres amb
seu a Barcelona però ambaixadors també de la
cuina en qüestió.
Per amenitzar la visita al Tast a La Rambla, tornem a apostar per la música dels músics de carrer
de Ciutat Vella i de les escoles de música del barri
a l’Escenari by Estrella Damm, a la part més baixa
de La Rambla. Aprofitant el gran altaveu d’aquesta
cita gastronòmica proposem, també, la programació
d’actuacions de grups de rumba catalana per reivindicar el reconeixement d’aquest estil musical genuí
de la ciutat de Barcelona.
Dins del programa de la sisena edició del Tast a
La Rambla, també s’ha previst una xocolatada en
record de la propietària del Cafè de l’Òpera, Rosa
Dòria, una gran defensora de La Rambla, sòcia
activa de la nostra Associació fins al seu traspàs,
que va treballar sempre a favor d’una Rambla amb
caràcter i personalitat.
A més, el Tast a la Rambla 2019 també comptarà amb altres activitats i espais suplementaris a la
mostra on es complementarà el programa d’aquest
gran festival gastronòmic de Barcelona:
→ Tallers Arts Santa Mònica: classes de cuina
i tastos de vins i producte a càrrec de coneguts
cuiners de Barcelona a l’interior del centre.
→ Terrassa Tast a la Rambla: espai de descans
i networking, reservat a patrocinadors, col·
laboradors, xefs, premsa, institucions i personalitats convidades. Situat a la terrassa del centre Arts
Santa Mònica.
Totes les activitats s’anunciaran al programa de
mà del Tast a la Rambla 2019, a la web de l’esdeveniment i als tòtems informatius que se situaran al
passeig gastronòmic.
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Les Flors a La Rambla!

Wise Barcelona

Com a continuació de l'acció reivindicativa
endegada el 2018, durant la Festa del Roser, per
reclamar l'atenció sobre la importància de mantenir
la venda de flors a La Rambla, com a activitat genuïna del passeig, Amics de La Rambla mantindrà
oberta la parada de flors número 7, Flors Maria com
a aparador visual d'aquesta crida.
Alumnes del curs d'iniciació a la floristeria del
Gremi de Floristes per a persones en situació
d'atur, s'encarregaran de mantenir la parada que
servirà també per a exposició d'obres d'art floral
i com a plataforma de difusió de la flor com a element icònic de La Rambla.
Aquesta iniciativa compta amb el suport de la
Direcció de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona,
l'Escola de Disseny Floral, el Gremi de Floristes,
la Fundació Tot Raval, Impulsem i el Mercat de la
Boqueria.

Amics de La Rambla renovarà el 2019, el seu
compromís amb Wise Rambla, el projecte compartit
amb el Palau Moja per recuperar la força i esperit
de la Rambla a través de la sostenibilitat, la tecnologia i el màrqueting.
És en aquest sentit que des de la nostra entitat
se seguirà treballant i supervisant tots els projectes relacionats amb la mobilitat a La Rambla i els
voltants, i fent les aportacions oportunes que sota
el criteri de l'Associació són més convenients per al
passeig. De la mateixa manera, es donarà suport al
portal Laramblabarcelona.com, la principal eina de
comunicació i màrqueting del projecte, on s'integra
informació d'interès en català, castellà i anglès
sobre el passeig tant pel públic local com per als
visitants.
En el marc d'aquest projecte, Amics de La
Rambla seguirà, també, promovent un model de
sostenibilitat en totes les actuacions que es facin
al passeig, així com a les activitats i esdeveniments
que organitzi la nostra Associació amb l'objectiu de
convertir a La Rambla en el primer carrer Biosphere
del món.
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Sant Jordi a La Rambla

Festa del Roser

Guardons Ramblista d'Honor

La nostra entitat instal·larà de nou una parada
de llibres a La Rambla durant la diada de Sant
Jordi 2019. Com en anys anteriors la temàtica
dels llibres serà exclusivament relacionada amb La
Rambla amb l'objectiu de difondre el coneixement
sobre el passeig.
Amics de La Rambla seleccionarà llibres d'història, de fotografia, de dibuixos, novel·les, infantils...
que tinguin La Rambla com a protagonista i s'afavorirà, un any més, la presència d'obres escrites per
socis de la nostra entitat.
Des d'aquesta parada es promocionarà, a més,
l’Associació i es facilitarà als visitants que vulguin
la possibilitat de donar-se d'alta in situ.
A més, la nostra entitat difondrà entre els seus
socis informació puntual sobre els requeriments
necessaris per a posar una parada de llibres a La
Rambla amb voluntat d'afavorir així la participació
del comerç, les entitats socioculturals, de lleure i
educatives del passeig, en aquesta gran festa de la
ciutat.

Amics de La Rambla organitza aquesta festa
recollint la tradició i afegint noves propostes que en
aquesta nova edició, la 57a des de la primera l'any
1961, prendran forma de nous concerts i activitats.
La flor seguirà sent l'eix vehicular de la festa i
element protagonista d'activitats d'èxit com “La
Rambla en Flor” o l'acció floral, "Una flor, un desig"
que es tornaran a repetir. A més, també es tornaran
a organitzar activitats tradicionals com la xocolatada popular, prioritzant la participació ciutadana en
totes les propostes del programa de la festa, com
a estratègia de divulgació del valor de referència de
La Rambla per a la ciutat de Barcelona. És per això
que es treballarà en noves propostes que contribueixin a gaudir del passeig i descobrir nous aspectes
i nous espais de La Rambla no prou coneguts pels
barcelonins.
Amics de La Rambla apostarà per la sostenibilitat de la festa i afavorirà totes les activitats i
iniciatives en aquesta línia.
Per aconseguir la màxima excel·lència de totes
les activitats i la participació activa dels barcelonins, molt especialment dels veïns de Ciutat Vella,
treballarem per implicar entitats i col·lectius del districte en les diferents activitats. A més, es buscarà
també, la col·laboració i patrocini d'institucions,
entitats i empreses, per a garantir la màxima excel·
lència del programa.

Amics de La Rambla celebrarà el 2019, la 58a
edició dels guardons de Ramblista d'Honor. Aquest
reconeixement, únic a la ciutat, el concedeixen els
barcelonins a persones, entitats, institucions o empreses que s'han distingit en la seva vida privada
o professional, per la seva especial contribució a
la millora, divulgació o promoció del prestigi de La
Rambla i de Barcelona.
Tots els socis d'Amics de La Rambla poden
presentar candidatures a aquest guardó, així com
els membres del Consell Assessor de l'entitat, els
Ramblistes d'Honor ja distingits i els membres del
jurat del guardó, integrat exclusivament per representants de la societat civil barcelonina.
L'acte de lliurament dels guardons de Ramblista
d'Honor se celebrarà al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona en el marc d'un acte a l'alçada
de la significació d'aquest guardó.
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Informe Econòmic i Pressupost

Amics de La Rambla és una entitat sense afany
de lucre que destina tots els seus ingressos,
exclusivament, a la promoció i defensa de
La Rambla, esdevenint els barcelonins els
principals beneficiaris de la nostra activitat i
per descomptat, també, els socis de la nostra
entitat que, reben, a més, l'atenció directa de
l'Associació i avantatges exclusius que pactem
amb tercers en el seu benefici.
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Ingressos 2018
econòmics, cessió d'instal·lacions, coordinació
d'esdeveniments, promoció d'activitats, assessoraments, ... que esdevinguin avantatjoses per
assegurar una bona salut econòmica a la nostra
entitat amb què poder oferir, així, amb els majors
estàndards de qualitat els serveis intrínsecs a la
nostra activitat i dur a terme els projectes plantejats d'acord amb la missió i objectius d'Amics de La
Rambla.
112.669,56€

Accions Promocionals

36.508,9€

Subvencions

95.600€

Subvencions Llums Nadal

67.760€

Aportacions Llums Nadal

29.507,65€

Fons Propis

13.114,93€

Total

355.161,04€
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Amics de la Rambla es finança mitjançant les
quotes dels socis. A més, anualment se signen i
es renoven, subvencions, convenis i patrocinis que
permeten fer front a les despeses derivades de
projectes, organització d'activitats i administració
de l'entitat, entre altres qüestions per assegurar els
objectius de l'Associació.
Des de la gerència es contacta amb els possibles col·laboradors amb qui s'acorden patrocinis
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132.840,96€

Estructura

29.755,64€

Personal

84.671,18€

Llum Nadal

104.011,60€

Total

351.279,38€
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Serveis / Projectes

Despeses 2018
Les despeses per Serveis/Projectes inclouen els
costos directes per a la seva realització, però no
contemplen el personal de la nostra entitat que els
coordina o dirigeix.

Les despeses d'estructura es refereixen a la hipoteca del local, subministraments, neteja, material
d'oficina, assegurances, etc.
Les despeses de personal contemplen el sou de
l'equip de gerència i administració de l'Associació.

Informe Econòmic i Pressupost

Subvencions
Amics de La Rambla sol·licita anualment a
diferents organismes, subvencions específiques per
a cobrir les despeses o part de les despeses de
determinats projectes i activitats.
Per a la seva acceptació, totes les subvencions
són acompanyades d'un informe tècnic amb les
dades relatives al projecte i la descripció dels seus
objectius. A posteriori, a més, Amics de La Rambla
justifica davant l'organisme pertinent, l'ús que s'ha
fet de la subvenció concedida.
Totes les subvencions sol·licitades són en benefici de La Rambla.
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Subvencions Concedides 2018
Ajuntament de Barcelona
Direcció de Comerç

15 000,00€ Reforç Estructures Associatives Comercials
3 000,00€ Accions de Dinamització i Comunicació
33 880,00€ Llums de Nadal 2018
1 694,00€ Transformació Digital del Comerç

Districte Ciutat Vella

2 600,00€ Festa del Roser
1 000,00€ Nadal a La Rambla
50 000,00€ Tast a La Rambla

Total Subv. Concedides Ajuntament de Barcelona

107 174,00€

Generalitat de Catalunya
CCAM

20 000,00€ Activitats

Total Subv. Concedides Generalitat de Catalunya

20 000,00€

Total Subvencions Concedides 2018

127 174,00€

Subvencions Cobrades 2018
Ajuntament de Barcelona
Subvenció 2017 i 2018
Direcció Comerç

33 880,00€ Llums de Nadal 2017
33 880,00€ Llums de Nadal 2018

Subvenció 2018
Direcció Comerç

15 000,00€ Reforç Estructures Associatives Comercials
3 000,00€ Accions de Dinamització i Comunicació

Districte Ciutat Vella

2 600,00€ Festa del Roser
1.000,00€ Nadal a La Rambla
50 000,00€ Tast a La Rambla

Generalitat de Catalunya
Subvenció 2017
CCAM

24 000,00€ Activitats 2017

Total Cobrat 2018 Subv. Ajuntament de Barcelona

139 360,00€

Total Cobrat 2018 Subv. Generalitat de Catalunya

24 000,00€

Total Subvencions Cobrades 2018

163 360,00€

Total Subvencions Pendents de Cobrar el 2019

21 694,00€
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Actiu
A) Actiu No Corrent
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Passiu
114 427,95€

A) Patrimoni Net

98 610,81€

a1) Fons Propis

98 610,81€

I.

Immobilitzat Intangible

728,57€

II.

Immobilitzat Material

113 699,38€

2100000 Terreny Local Rambles

35 326,29€

2110000 Construcció Local Rambles

141 305,16€

2150001 Instal·lacions Sala de Juntes

654,61€

II. Prima d'Emissió

—

2160000 Quadres Oficina

24 040,00€

III. Reserves

95 796,06€

2170000 Equips Informàtics

1 127,44€

2811000 A.A. Construccions

-63 586,68€

2812000 A.A. Mobiliari

-24 040,00€

IV. (Accions i Participacions Patrimoni Pròpies)

—

2813000 A.A. Equips Informàtics

-1 127,44€

V.

—

III. Inversions Immobiliàries

—

VI. Altres Aportacions de Socis

—

IV. Inver. Empreses Grup i Associades L/L/T

—

VII. Resultat de l'Exercici

2 814,75€

V.

—

VIII. (Dividend a Compte)

—

Inver. Financeres a L/T

I.

Capital

—

1. Capital Escripturat

—

2. (Capital no Exigit)

—

1. Reserva Capitalització

—

2. Altres reserves

95 796,06€

Resultats d'Exercicis Anteriors

VI. Actius per Impost Diferit

—

a2) Ajustaments en Patrimoni Net

—

VII. Deutors Comercials No Corrents

—

a3) Subvencions, Donacions i Llegats Rebuts

—

a4) Patrimoni Net Pendent d'Ajustar NPGC

—

B) Passiu No Corrent

4 334,02€

B) Actiu Corrent
I.

Existències

II. Deutors Comercials i Altres Comptes a Cobrar

29 190,09€
—
25 308,43€

1. Clients Vendes i Prestació de Serveis

3 613,00€

a) Clients Vendes Prest. Serv. a L/T

—

b) Clients Vendes Prest. Serv. a C/T

3 613,00€

2. Accionistes (Socis) per Desemborsaments Exig.

—

3. Altres Deutors

21 695,43€

III. Inversions Emp. Grup i Associades a C/T

—

IV. Inversions Financeres a C/T

—

V
V.

—

Periodificacions a C/T

VI. Efectiu i Altres Actius Líquids Equiv.
Total Actiu (A + B)

3 881,66€
143 618,04€

I.

Provisions a L/T

II. Deutes a L/T

—
4 334,02€

1. Deutes amb Entitats de Crèdit

4 334,02€

2. Creditors per Arrendaments Financers

—

3. Altres Deutes a L/T

—

III. Deutes Empreses Grup i Associades a L/T

—

IV. Passius per Impost Diferit

—

V.

—

Periodificacions L/T

VI. Creditors Comercials No Corrents

—

VII. Deute Caract. Especials a L/T

—

VIII. Passiu No Corrent Pendent Ajust. NPGC

—

C) Passiu Corrent
I.

Provisions a C/T

II. Deutes a C/T

40 673,21€
—
—

1. Deutes amb Entitats de Crèdit

—

2. Creditors per Arrendament Financer

—

3. Altres Deutes a C/T

—

III. Deutes Empreses Grup i Associats a C/T

—

IV. Creditors Comercials i Altres Comptes a Pagar

40 673,21€

1. Proveïdors
a) Proveïdors a L/T
b) Proveïdors a C/T
V.

26,41€
—
26,41€

2. Altres Creditors

40 646,80€

Periodificacions a C/T

—

VI. Deute Caract. Especials a C/T

—

VII. Passiu Corrent Pendent Ajustaments NPGC

—

Total Patrimoni Net i Passiu (A+B+C)

143 618,04€
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Liquidació Pressupost de 2018
Ingressos

Press. 2018

Real 2018

Despeses

Press. 2018

Real 2018

Quotes Associats

119 385,06€

112 669,56€

Despeses Personal

86 413,00€

84 671,18€

Saldo Anterior – Fons Propis

13 114,93€

13 114,93€

Sous+Hisenda (IRPF)

62 038,00€

60 917,99€

Subvencions

94 600,00€

95 600,00€

Seguretat Social

24 375,00€

23 753,19€

Subv. Comerç 2018

17 000,00€

18 000,00€

18 410,49€

18 328,83€

Subv. Districte Ciutat Vella 2018

3 600,00€

3 600,00€

Hipoteca

13 110,84€

13 110,76€

Subvencions Pendents 2017

24 000,00€

24 000,00€

Despeses Comunitat

4 549,70€

4 499,84€

Subvenció Tast a La Rambla 2018

50 000,00€

50 000,00€

IBI

750,00€

718,23€

Total Llum Nadal

Despeses Local

67 903,00€

97 267,65€

5 700,00€

6 134,09€

Quotes Llum Nadal 2017

5 003,00€

2 460,00€

Llum

900,00€

955,71€

Quotes Llum Nadal 2018

28 900,00€

27 047,65€

Telèfons

2 300,00€

2 544,67€

Subvenció Llum Nadal 2017

34 000,00€

33 880,00€

Alarma

850,00€

849,12€

Subvenció Llum Nadal 2018

0,00€

33 880,00€

Neteja Oficina

1 650,00€

1 784,59€

Loteria de Nadal

20 000,00€

28 032,00€

Despeses Oficina

4 600,00€

3 172,47€

Altres

6 000,00€

8 476,90€

Fotocopiadora

700,00€

870,00€

Total Ingressos

321 002,99€

355 161,04€

Material Oficina

900,00€

513,60€

Informàtica

1 500,00€

149,00€

Correus - Caixa Despatx

1 500,00€

1 639,87€

Assessoria Fiscal

1 500,00€

1 596,62€

Aportacions Altres Entitats

2 800,00€

2 784,00€

Despeses Bancàries

1 000,00€

523,62€

Assegurances

1 550,00€

1 605,46€

Llum Nadal

Despeses Manteniment Oficina

70 131,60€

104 011,60€

Llum Nadal 2017

70 131,60€

70 131,60€

Llum Nadal 2018

0,00€

33 880,00€

91 897,90€

84 796,33€

Festes del Roser

22 000,00€

23 916,51€

Tast a La Rambla

58 000,00€

55 977,04€

Nadal a La Rambla

3 600,00€

2 260,38€

Activitats

Altres Activitats

8 297,90€

2 642,40€

Butlletí - Memòria

7 500,00€

7 914,07€

Web

3 000,00€

1 747,24€

Facebook

2 000,00€

3 476,47€

Actes Institucionals i RR.PP

4 500,00€

7 929,42€

Loteria

17 000,00€

17 107,55€

Altres

3 000,00€

5 480,43€

Total Despeses

321 002,99€

351 279,38€
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Pressupost 2019
Ingressos

Pressupost 2019

Despeses

Pressupost 2019

Quotes Associats

110 736,56€

Despeses Personal

85 566,18€

Saldo Anterior – Fons Propis

3 881,66€

Sous

61 812,99€

Subvencions

95 294,00€

Seguretat Social

23 753,19€

Subv. Comerç Consum 2019

20 000,00€

Subv. Districte Ciutat Vella 2019

3 600,00€

Hipoteca

5 335,00€

Subvencions Pendents 2018

21 694,00€

Despeses Comunitat

4 500,0€

Subvenció Tast a La Rambla 2019

50 000,00€

IBI

750,00€

Total Llum Nadal

59 082,00€

Despeses Local

Despeses Manteniment Oficina

10 585,00€

5 215,00€

Quotes Llum Nadal 2018

2 035,00€

Llum

960,00€

Quotes Llum Nadal 2019

27 047,00€

Telèfons

1 605,00€

Subvenció Llum Nadal 2019

30 000,00€

Alarma

850,00€

Neteja Oficina i Aire Condicionat

1 800,00€

Loteria de Nadal

20 000,00€

Altres

9 000,00€

Total Ingressos

297 994,22€

Despeses Oficina

4 700,00€

Fotocopiadora

900,00€

Material Oficina

600,00€

Informàtica

1 500,00€

Correus – Caixa Despatx

1 700,00€

Assessoria Fiscal

1 600,00€

Aportacions Altres Entitats

2 800,00€

Despeses Bancàries

600,00€

Assegurances

1 625,00€

Llum Nadal

63 880,00€

Llum Nadal 2018

33 880,00€

Llum Nadal 2019

30 000,00€

Activitats
Festes del Roser

77 664,04€
15 000,00€

Tast a La Rambla

58 000,00€

Nadal a La Rambla

3 000,00€

Altres Activitats

1 664,04€

Butlletí – Memòria

8 000,00€

Web

1 759,00€

Facebook

4 000,00€

Actes Institucionals i RR.PP

8 000,00€

Loteria

16 000,00€

Altres

6 000,00€

Total Despeses

297 994,22€
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A Advanced Leisure Services / Agència Catalana del
Patrimoni Cultural / Ajuntament de Barcelona / Álex
Sàlmon / Almond Breeze / Apartaments Rambles
Bacardí / Aperol Spritz / Art i Sa / Arts Santa Mònica
/ Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona / Associació
de Venedors del Mercat de la Boqueria / Associació
Majoristes de Mercabarna. AEM / Ateneu Barcelonès B
Bagués Masriera Joiers / Banc Sabadell / Bar Núria /
Barcelona Ciutat de la Literatura UNESCO / Barcelona
Oberta / Biblioteca del Gòtic – Andreu Nin C Cafè de
l’Òpera / Cafe des Garçons / Catifaires del Raval /
CaixaBank / Cámara de Comercio de España / Cambra
de Comerç de Barcelona / Canpork / Carrefour Market
Rambla / Casa Guinart / Casal dels Infants / Casal
Gent Gran Comerç / Casal Gent Gran Josep Trueta
/ Casal Gent Gran Mediterrània / Casal Gent Gran
Pati Llimona / Casal Gent Gran Tarradellas / CCAM –
Generalitat de Catalunya / Centre Comercial El Triangle
/ Centro Galego de Barcelona / CETT / Cinzano / Claret
Serrahima / Clase Bcn / CocaCola / Comandància Naval
de Barcelona / Conselleria de Cultura / Conservatori
del Liceu / Conxita López / Culturae D Diari El Raval /
Direcció de Comerç i Consum / Districte de Ciutat Vella E
El Periódico / Enric Pantaleoni / Escola de Disseny Floral
i Paisatgisme de Catalunya / Escola de Músics i JPC /
Escola Massana / Estrella Damm F Farmàcia La Rambla
Barcelona / Fèlix Riera / Flors Carme / Freixenet /
Fricfrei / Fundació Setba / Fundació Tot Raval G Garatge
Atarazanas / Gran Teatre del Liceu / Gremi de Floristes
de Catalunya / Grup Andilana – Philippines Club / Grup

Patrocinadors
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Gsr H Hostelgrup
/ Hotel 1898 / Hotel Arc La Rambla / Hotel Bagués
/ Hotel España / Hotel Petit Palace Boqueria Garden
I ICUB / Ignasi Aragay / Impulsem / Institut Municipal
de Parcs i Jardins de Barcelona / Interprofit J Joan
Oliveras Bagués / Joan-Ignasi Ortuño / Josper / JoTMBé
/ Juve&Camps K Klimber L L’Aquàrium de Barcelona /
La Cala / La Cuina de la Boqueria / La Virreina Centre
de la Imatge / Las Golondrinas / Lluís Bassets /
Lluís Saura (Roca Junyent) / Loteria Valdés M Makro
/ Marcilla / María José Valero / Marta Aguilar / Martí
Rovira / Martina Castells / Mas / Mercat de la Boqueria
/ Mirador de Colom / Museu de Cera de Barcelona /
Museu Marítim de Barcelona N Neus Tomàs O Òscar
Manresa / Ostres Gouthier P Palau Güell / Palau Moja
/ Palau Moja. The Catalan Heritage House / Pau Bosch
Domínguez / Port Vell / Praktik Hotels R Ramon Suñé
/ Raquel Domínguez / Reial Acadèmia de Ciències i
Arts de Barcelona / Restaurant Cosmos / Restaurant
La Fonda / Restaurant Les Quinze Nits / Restaurant
Moka / Rosalia Nebot / Royal Bliss S S. Pellegrino
/ Secretaria de Estado de Comercio. Ministerio de
Economía y Competitividad. Gobierno de España / Sergi
Doria / Sergi Vicente T Tablao Cordobés / Teatre pels
Descosits / Teatre Poliorama / The Basement / Toni
Tugues / Turisme de Barcelona U Unión Europea / Urban
Sketchers Barcelona V Vicent Sanchis X Xavier Marcé

Socis
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Socis

Amics de La Rambla és una entitat oberta a
particulars, empreses i col·lectius amb interès i
estima per La Rambla. Tots són benvinguts i representats en la Junta Directiva de l'Associació
en què hi han establertes vocalies específiques
que asseguren la veu de cada un d'aquests col·
lectius en les decisions de l'entitat.
L'interès per La Rambla creix cada any entre la
ciutadania i també entre noves empreses, nacionals i internacionals que decideixen instal·lar-se
al passeig i que amb ànim de contribuir en la
defensa i promoció d'aquest espai únic de Barcelona, s'associen a la nostra entitat, afavorint
noves sinergies i oportunitats per a tots.
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Evolució de Socis

2018

2017

2016

2015

2014

Leonor Sanz
Levi's
Mª José Valero
Mapfre
Marga Latorre
Montse Farré
Montserrat Díaz
Nike
Pura Saura
Restaurant Cañete
Sebastián Núñez
Simply Basic
Supermercat Boqueria
Teresa Martínez
Unimat Prevención
Xavi Masip

2013

Albert Aguilar
Antonia Pérez
Carlos Cervera
Carlotta Electra Bosch
Carme Planell
Club dels Barbuts
Daylín Alfonso
Eduard Sant
Farmàcia Clapés
Federico Szarfer
Flors Benzal
Isidre Martínez
Joan M. Feliu
Joaquim M.Cervera
Juanjo Pérez
La Flor de la Rambla
La Mallorquina
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271
261
252
261
261
258
273

Altes

Socis

2012

Socis

Socis
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Socis
EMPRESES ASSOCIADES D'HONOR El Corte Inglés / H&M / Hotel 1898 /
Saba Barcelona Bamsa EMPRESES ASSOCIADES PROTECTORES Asociación de
Vendedores de Prensa de La Rambla / Citadines Rambles Barcelona /
Elisava / NBA Cafè Barcelona / Palau Moja-The Catalan Heritage House
EMPRESES ASSOCIADES Amics dels Museus de Catalunya / Amorino /
Apartamentos Mur-Mar / Apart-Ramblas 108 / Art Escudellers / Art i Sa
/ Arts Santa Mònica / Associació Amics Plaça Catalunya / Associació
Venedors Mercat Boqueria / Bagués-Masriera Joiers / Banc Sabadell /
Bar Lobo / Bar Luzia / Bar Núria / Bar Pinotxo / Bar Zúrich / Basílica
de Sta. Maria del Pi / Boadas Cocktails / Burger King / Caboel / Cafè
Cappuccino / Cafè de l'Òpera / Cafè l'Espresso / Cafè Ocaña / CaixaBank
-La Rambla,30 / CaixaBank -La Rambla,91 / Carrefour Market Rambles /
Casa Beethoven / Casa Guinart / Casas Sabaters / CEM Colom / Centro
Galego de Barcelona / Cercle del Liceu / Cerveseria Alex / Cerveseria
Baviera / Club dels Barbuts / Col·lectiu de Floristes i Ocellaires / Concept
Agency / Conselleria de Cultura - Generalitat de Catalunya / Conservatori
del Liceu / Daniela Eventi y Spettacoli S.L / Desigual / Discoteca Moog
/ Dommia / Double Time / Dunkin’ Coffee / Edifici Colon / El Triangle /
Emilia Cremeria / Escola Massana / Esports Barcelona FCB / Esport Total
Rambles / Estanc Elguezabal / Estanc Liceu / Estanc n. 120 Escudellers
/ Farmàcia Clapés / Farmàcia La Rambla Barcelona / Farmàcia Nadal /
Fira Nova d'Artesania / Flaherty's- Irish Pub / Flors Benzal / Flors Maria
/ Four Roses Tattoo / Fundació Setba / Garatge Atarazanas / Gimeno /
Gran Teatre Liceu / Gremi d’Hotels de Barcelona / Gsr / Guarir-Dent
Hard Rock Café Barcelona / High Galaxy, S.L / Hostal Boqueria /
Hostal Flores / Hotel Arc La Rambla / Hotel Atlas / Hotel Bagués /
Hotel Continental / Hotel Cuatro Naciones / Hotel España / Hotel Exe
Ramblas Boquería / Hotel Flor Parks / Hotel Fornos / Hotel Gaudí /
Hotel Internacional Cool Ramblas / Hotel Le Méridien Barcelona / Hotel
Lloret / Hotel Mare Nostrum / Hotel Roma-Reial / Hotel Royal Rambles
/ Hotel Serhs Rivoli-Rambla / Hotel Silken Rambles / Hotel Toledano
/ ICUB- Ajuntament de Barcelona / I Love Barcelona / Interchange
/ Interparking La Rambla / Italo Comercial S.L / Kabul Party Hostel
Barcelona / L'Aquàrium de Barcelona / Laborde Marcet / Laguarda Joiers
/ La Cava Universal / La Cuina de la Boqueria / La Flor de la Rambla
/ La Mallorquina / Las Golondrinas / Levi’s / Loteria Valdés / Mapfre
/ Maremagnum / Màximum-Gelateria / McDonald's-Maremagnum /
McDonald´s-Pelai / McDonald's-Rambla / Més Comunicació / MGA /
Museu de Cera de Barcelona / Museu de l’Eròtica de Barcelona / Museu
Marítim de Barcelona / Nike / Nomar / ONCE / Onda Cero / Oriente
Atiram Hotels Ramblas Barcelona / Pans & Company -La Rambla,82 /

Pans & Company-La Rambla,123 / Pans & Company-La Rambla,89 /
Pastisseria Escribà / Pelleteria Prieto / Pita House / Pizzeria Caruso /
Pizzeria Frankie Gallo Cha Cha Cha / Port de Barcelona / Promociones
Santuga 2001 / Ramblas Hotel / Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona / 128 Rambla Restaurant / Restaurant Amaya / Restaurant
Cañete / Restaurant Chino Oriente / Restaurant Cosmos / Restaurant
Eïvissa / Restaurant Gats / Restaurant Ideal / Restaurant Itapa Colon
/ Restaurant Kubik / Restaurant La Fonda / Restaurant La Poma /
Restaurant Les Quinze Nits / Restaurant Los Caracoles / Restaurant
Marea Alta / Restaurant Moka / Restaurant Portal de la Pau / Restaurant
Salsalada / Restaurant Taller de Tapas / Restaurant Tapa & Àpat /
Restaurant Ultramarinos Sta. Mònica / Salón Esport / Secret Spot /
Shiva & Sons Barcelona / Signature Souvenirs / Simply Basic / Souvenirs
Boutique Vanesa / Souvenirs Cristy / Souvenirs Eli & Ana / Souvenirs
Esports Liceu / Souvenirs Krishna / Souvenirs Liceu / Souvenirs Rama /
Souvenirs Reial / Souvenirs Sport GM / Souvenirs 86 S.L. / Supermercat
Boqueria / Supermercat Open Door / Tablao Flamenco Cordobés /
Tarantos Jamboree / Teatre Poliorama / Totts.org / Tours & Tickets
/ Turisme de Barcelona / UGT / Unimat Prevención / Un Mundo de
Hamacas-El Auténtico / Vidal Pons-Fruits Secs / Viena AMICS D’HONOR José
Mª Trenor Löwenstein AMICS PROTECTORS Enric Pantaleoni AMICS I AMIGUES
Albert Aguilar / Albert Pantaleoni / Alfred Bosch / Andrei Bogomolov
/ Antonina Bogomólova / Bartomeu Baqué / Benedetta Tagliabue /
Carla Pantaleoni / Carlos Cervera / Carmina Vall / Carolina Pantaleoni
/ Christian Escribà / Claret Serrahima / Clementina Milá / Cristina
Pantaleoni / Eduard Sant / Elena Soler / Enric Crous / Enric Nogueras /
Enric Pujadas / Isidre Martínez / Joan Deulofeu / Joan Font / Joan Guitart
/ Joan I. Ortuño / Joan M. Feliu / Joaquim M. Cervera / Josefina Mora
/ Josep Caminal / Josep Francesc Valls / Josep M. Bilurbina / Juanjo
Pérez / Juanjo Saura / Leopold Sust / Lluís Saura / Marc Pantaleoni /
Marga Latorre / María José Valero / Mercè Canelles / Montserrat Díaz
/ Núria Llorach / Núria Paricio / Oscar Manresa / Pura Saura / Raul
Núñez / Ricard Domingo / Rita Sust / Roberto Tierz / Rosa Bassedas /
Roser Tiana / Salvador Capdevila / Teresa Martínez / Xavi Masip VEÏNS I
VEÏNES Alfred Rexach / Alicia Berlanga / Andrea Vesentini / Antonia Pérez
/ Beatriz Bidart / Carlotta Electra Bosch / Carme Planell / Carolina Soler
/ Daylín Alfonso / Eva Rexach / Federico Szarfer / Francesc Balañà /
Francesc Sau / Glòria Feliu / Leonor Sanz / Manel Yniesta / Manuel
Corral / Miguel Moncho / Montse Farré / Pau Bosch / Raquel Lacuesta /
Rosalia Nebot / Sebastian Núñez
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Convenis
Amics de La Rambla signa puntualment convenis
de col·laboració amb empreses i institucions que
asseguren als socis de l’entitat un tracte preferencial i amb avantatges en la contractació de productes, ús de serveis i pagament de diferents taxes.
Aquests convenis representen un valor afegit més,
a l’estatus de soci de la nostra entitat, prioritzant
sempre en la seva signatura, el màxim profit per
part de tots els col·lectius representats a l’Associació.

→ Unimat Prevención. L’acord amb aquesta companyia amb una àmplia oferta de serveis en matèria
de prevenció de riscos laborals, salut individual i
col·lectiva i formació especialitzada assegura als
socis d’Amics de La Rambla, assessorament i condicions especials en la seva contractació.
→ Consorci de Normalització Lingüística. El
conveni amb el CNL de Barcelona facilita a totes
les persones i entitats associades, informació de
les campanyes que està desenvolupant el CNL i
se'ls facilita la matrícula preferent en els cursos de
català que organitza el CNL de Barcelona. A més,
en el marc d’aquest conveni, també es promou
el programa Voluntariat per la Llengua. Totes les
activitats del CNL i el mateix conveni s’entenen sota
la premissa de què el català és una eina d’inclusió i
s’ha d’apropar al màxim a tots els ciutadans.
→ Acord Cívic per a una Barcelona Neta i Sostenible.
L’adhesió de la nostra Associació a aquest compromís afavoreix un 10% de descompte en les taxes
d’escombraries i recollida de residus de tots els
associats.
→ Banc de Sabadell. S’ha tornat a renovar un any
més, l’acord amb aquesta entitat bancària, perllongant el tracte preferent per a tots els nostres
associats en les seves relacions amb el banc.
→ Dommia. Aquesta empresa especialitzada en
el disseny de Webs per a comerços, empreses i
entitats ofereix un tracte preferent a socis de La
Rambla, amb descomptes en les seves tarifes per a
la creació de pàgines web i solucions gràfiques i digitals que ajuden als seus clients a créixer cada dia.
→ Club LleureSport. Aquest conveni és vàlid tant al
CEM Frontó Colom i CEM Can Ricart on els socis de
la nostra entitat gaudeixen d'un descompte del 50%
en la inscripció i un 10% de rebaixa en la quota de
tot el dia.
→ Diari El Raval. Aquest mitjà especialitzat en informació local del Raval, ofereix descomptes als Socis
d’Amics de La Rambla per anunciar els seus comerços i serveis a la seva publicació mensual que es
distribueix gratuïtament i de forma ininterrompuda al
barri del Raval i voltants, des de l’any 1993.
→ Catalana Occidente. L’acord amb aquesta companyia d’assegurances assegura un preu especial
als associats a Amics de La Rambla en la contractació de productes d’aquesta entitat.
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La Targeta Amics de La Rambla és una eina
de promoció del passeig i té com a objectiu contribuir a la dinamització comercial de la Rambla,
potenciant les vendes, incentivant l’ús dels serveis i fomentant l’associacionisme.
Aquesta targeta, de titularitat exclusiva per als
socis d’Amics de La Rambla, ofereix múltiples
descomptes i avantatges en botigues i serveis
diversos, assegurant a tot arreu on l’accepten,
un tracte preferent als socis de la nostra entitat.
Algunes d’aquestes promocions són fixes com
el descompte d’un 20% que tenen tots els socis
d’Amics de La Rambla en la compra de tiquets
del Tast a La Rambla. Altres ofertes són puntuals
i poden variar el seu contingut i validesa segons
l’empresa emissora de la promoció. Tal és el
cas, per exemple, de les ofertes del Teatre Poliorama, el Conservatori del Liceu, el Club Capitol
o les Rutes per La Rambla.
Des de 2018, el llistat de comerços i serveis
adherits a la targeta d’Amics de la Rambla així
com la relació de descomptes i avantatges que
ofereixen es publica a través de la web de l’Associació, esdevenint, així una eina complementaria
a la promoció de La Rambla com a passeig de
compres, restauració i oci.
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Art Escudellers

Escudellers, 23-25

10% de Descompte

Art i Sa

Ptge. Colom, 2

15% de Descompte (1)

Bagués Masriera Joiers

Pg. de Gràcia, 41

10% de Descompte

Banc Sabadell

La Rambla, 75

Descomptes a concretar en la mateixa oficina bancària.

Cafè de l'Òpera

La Rambla, 74

Preu de barra aplicat a les taules interiors.

Casa Beethoven

La Rambla, 97

Descomptes a concretar en el mateix establiment.

CEM Colom

La Rambla, 18

50% en la inscripció i 10% en la quota “tot el dia”.

Discoteca Moog

Arc del Teatre, 3

20% de Descompte

Farmàcia La Rambla Barcelona La Rambla, 44

Descomptes a concretar en el mateix establiment (Parafarmàcia, Naturals o Homeopatia).

Flaherty's Irish Pub Barcelona

Pl. Joaquim Xirau, s/n

10% de Descompte

Floristeria Benzal

La Rambla,

Parada de Flors n.2

Descompte

40-42-Passeig Bacardí,
1 pral. 1a

10% a partir de 25 €.

Four Roses Tattoo

La Rambla,

10%

Fundació Setba

Pl. Reial, 10, 1r, 2a.

Descompte del

Hotel Espanya - Fonda Espanya

St. Pau, 9-11

10%

Hotel Gaudí

Nou de la Rambla, 12

20% de Descompte (3)

Hotel Le Méridien Barcelona

La Rambla, 113

30% (4)

Hotel Serhs Rivoli Rambla

La Rambla, 128

5% de Descompte

128 Rambla Restaurant

La Rambla, 128

5% de Descompte

Hotel Silken Rambles

Pintor Fortuny, 13

10% (Dinars i Sopars en el nostre Restaurant Ebano)

Laguarda Joiers

La Rambla, 93

15% de Descompte

Las Golondrinas

Moll de Drassanes s/n

10% de Descompte

L'Espresso

La Rambla, 88

Descomptes a concretar en el mateix establiment.

Mas Visión

La Rambla, 120

(5)

Mundo de Hamacas

Passatge de la Pau, 14

Descomptes a concretar en el mateix establiment.

Moka Restaurant

La Rambla, 126

10% de Descompte.

Museu de Cera de Barcelona

Passatge de la Banca,7

Preus entrades: Adults, 12 €, infants i pensionistes 8€

Palau Moja

Portaferrissa, 1

10% de descompte a la cafeteria i botiga.

Pelleteria Prieto

La Rambla, 39

10% (No acumulable en altres Promocions)

Restaurant Amaya

La Rambla, 20

10% de Descompte (6)

Restaurant Los Caracoles

Escudellers, 14

10% (Dinars i Sopars)

Tablao Flamenco Cordobés

La Rambla, 35

10% Descompte del preu públic.

Tarantos Jamboree

Plaça Reial, 17

20% de Descompte

Teatre Poliorama

La Rambla, 115

Descomptes a concretar en el mateix establiment.

10% (excepte entrada visita a la galeria). Descompte del 30% en lloguer de sales.

de Descompte (2)

Productes de cafeteria i articles gastronòmics catalans.
No hi ha descompte en promocions i menús.

(1).

Per la Fonda España (sobre preu menú i carta. Begudes carta
no incloses en la promoció) i pel Bar Arnau i Terrassa Alaire Ramblas.
No aplicable a grups superiors a 8 persones.

(2).

En les seves estades en règim d´allotjament i desdejuni sempre
que els socis facin la reserva directament a l'hotel. Aquest descompte
del 20% no serà acumulable a altres descomptes.

(3).

En CentOnze restaurant, en els plats de menjar de la carta.
No en les begudes i aplicable fins a un grup no superior a 8 persones.
2x1 en els cocktails Sparkling de Le Pop Cocktail Bar.

(4).

Examen visual. Control de la pressió ocular. Proves d'adaptació de
lents de contacte. Prova d'audiometria. A banda, els socis d'Amics de
La Rambla disposen de descomptes exclusius a la botiga +Visión de La
Rambla 120.

(5).

En dinars o sopars a l'interior del local (sobre preu carta.
Begudes carta no incloses en la promoció). No aplicable als menús.

(6).

Disseny Gràfic: Desisto — desisto.pt

Totes les ofertes i descomptes es poden consultar
a la web de l'Associació: www.amicsdelarambla.cat

de descompte en qualsevol tatuatge.

ASSOCIACIÓ D’AMICS, VEÏNS I COMERCIANTS
DE LA RAMBLA I LA PLAÇA DE CATALUNYA
LA RAMBLA, 88-94, 3ER. D 08002 BARCELONA
T: 933 172 940
INFO@AMICSDELARAMBLA.CAT
WWW.AMICSDELARAMBLA.CAT

